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Изх. № ПД-722; 724/18.12.2012г. 
 
До Управителя 
на „ФИНАУТО“ ЕООД  
 
Копие  
До Кмета на община Крумовград, обл. Кърджали 
До Кмета на с. Морянци, общ. Крумовград 
До Кмета на с. Поточница, общ. Крумовград 
До Кмета на община Стамболово, обл. Хасково 
До Кмета на с. Рабово, общ. Стамболово  
 
ОТНОСНО: Преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС за инвестиционно предложение 
„Изграждане на МВЕЦ „Поточница” на река Арда в землище на с. Морянци, общ. Крумовград, обл. 
Кърджали 
 
 

Уважаеми г-н Манукиян, 
 
 

След разглеждане на представената от Вас документация с вх. № ПД-805/11.12.2012г. за горното 
инвестиционно предложение, Ви уведомяваме за следното:  

 
 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, 
ДВ бр.91/2002г., посл. изм. обн., ДВ. бр. 82 от 26.10.2012г.):  

За инвестиционно предложение „Изграждане на ВЕЦ „ПОТОЧНИЦА“ на р. Арда с 
местоположение с. Долно Черковище, общ. Стамболово е проведена необходимата процедура по 
глава шестта от ЗООС и издадено Решение №ХА-46-ПР/2005г с характер да не се извършва ОВОС. 

От представената информация, става ясно, че предвиждате изместване мястото на бента на 
МВЕЦ „Поточница” на р. Арда, за производство на ел. енергия на 1000 м нагоре по реката с 
координатите на новата ос на бента: (ляв бряг Y=9440700.0000, Х=4542800.0000 и десен бряг 
Y=9440700.0000, Х=4542600.0000). Предложената промяна се налага във връзка с получено писмо изх. 
№ РЯ-01-13/10.07.2012г на БД ИБР гр. Пловдив и близостта на старият бент до възстановяването на 
Мониторингов пунк за нуждите на изпълнение на международният Българо-Гръцки проект 
„ARDAFORECAST” за превенция на наводнения по поречието на р. Арда.  

 
Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с изместване на оста на бента на 

МВЕЦ „Поточница” на р. Арда и на съоръженията в направление към река Крумовица, 1000 м нагоре 
срещу течението на р. Арда. Също така се променя кота дъно на реката 143.00 с височина на бента 
7.30 м. и заливаемата площ, която обхваща землищата на с. Морянци и с. Поточница, общ. Крумовград 
и части по левия бряг в землището на с. Рабово, общ. Стамболово. Това изместване води до промяна 
на местоположението на съоръжението и би следвало да се разглежда като изменение на 
инвестиционно предложение попадащо в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, 
т. 2 от ЗООС намираме, че за изясняване на степента на значимост на въздействието върху околната 
среда, следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от извършването на 
ОВОС.  

 



 

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14                                                                                 Директор:  (+359 38) 66 46 08 

  www.haskovo.riosv.com       Факс:   (+359 38) 60 16 11 
  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg       Телефони:  (+359 38) 60 16 14 

стр. 2 от 3 

 

От предоставената документация и изложеното по - горе става ясно, че за реализиране на 
инвестиционното намерение е необходимо да се изработи ПУП/ПЗ, тъй като за старото разположение 
на бента има одобрен такъв от общ. Стамболово. Имайки превид, че предвижданията и обхвата на 
инвестиционното предложение съответстват на предвижданията и обхвата на изработвания ПУП, 
считаме за целесъобразно да допуснем прилагането на разпоредбата на чл. 91, ал. 2 от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС) и извършването само на една от оценките по реда на глава шеста 
на ЗООС, която в случая да е процедурата по преценяване необходимостта от въздействието върху 
околната среда (ОВОС).  

На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в обхвата на 
т. 3, з) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС. 

 
На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът  

на РИОСВ – Хасково. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ – Хасково на 
хартиен и електронен носител: 

1. По – подробна информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
върху околната среда. ;  

2. Във внесената от Вас информация за преценяване на необходимостта от ОВОС липсват точки 
15 (Замърсяване и дискомфорт на околната среда) и 16 (Риск от инциденти);  

3. Представете копие на разрешително за водоползване № 301074/21.10.2005г.;  
4. Необходимо е да уведомите засегнатото население на село Морянци, село Поточница и общ. 

Крумовград, както и село Рабово и общ. Стамболово за Вашето инвестиционно предложение, 
чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин по приложения образец 
за уведомяване;  

5. В изпълнение изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС, да представите доказателствен 
материал за проявения обществен интерес към предложението, ако такъв е бил проявен. За 
изясняване на обществения интерес, възложителят („ФИНАУТО“ ЕООД) осигурява обществен 
достъп до информацията по приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет 
страница и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за достъпа до същата за 
изразяване на становища от заинтересувани лица. След изтичане на 14 дневният срок, 
изразените становища (ако има такива) е необходимо да бъдат представени в РИОСВ Хасково.  

6. Необходимо е да предоставите копие от приложение № 2 на хартиен и електронен носител на 
село Морянци, село Поточница и общ. Крумовград, както и село Рабово и общ. Стамболово. В 
срок до 3 дни след получаване на информацията кметствата на село Морянци и село 
Поточница, общ. Крумовград, както и кметство село Рабово и общ. Стамболово осигуряват 
обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет 
страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място в сградата на общината или 
кметството за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след 
изтичане на определения срок кметствата на село Морянци и село Поточница, общ. 
Крумовград, както и кметство село Рабово и общ. Стамболово изпращат служебно резултатите 
от обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на РИОСВ Хасково.  

 
Във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 4 от Наредбата по ОВОС е направено запитване до БДУВИБР Пловдив 
относно допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени  в 
Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съгласно 
писмо изх. № КД-04-455/10.12.2012г. на БДУВИБР Пловдив, инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда, при спазване на 
следните условия: 

 Да не се изменят параметри касаещи вида на МВЕЦ, котите на водоползване, площта на 
заливане и разрешени количества за водоползване в посока тяхното увеличаване, 
съгласно определените такива с действащото разрешително за водоползване № 301074; 

 Проектирането и изграждането на рибния проход да отговаря на изискванията на 
Приложение 7-3 от ПУРБ на ИБР, като се запази неговото местоположение съгласно 
действащото разрешително за водоползване № 301074; 
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Във връзка с горното е необходимо да представите по – подробна информация, относно 
предвижданията Ви за изграждане на рибен проход заливаеми площи тъй като предоставената до 
момента информация по приложение 2 и поставените условия в писмо на БДУВИБР Пловдив има 
противоречия. 
 
Също така Ви уведомяваме, че внесена информация за Вашето инвестиционно предложение за 
„Изграждане на МВЕЦ „Поточница” на река Арда в землище на с. Морянци, общ. Крумовград е 
изпратена по компетентност за консултация с РЗИ Кърджали, като е поставен срок за изразяване на 
становище от тяхна страна - 10 дни от получаването на искането. Времето за провеждане на 
консултации не се включва в срока по чл. 95, ал. 5 от ЗООС, който е един месец от внасяне на 
искането. 
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 

 
Съгласно предоставената информация, инвестиционното намерение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии разнообразие, но попада в 
обхавата на две защитени зони по НАТУРА 2000: “Родопи Източни” с код BG 0001032 определена 
съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания на дивата 
флора фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и ЗЗ „Мост Арда” BG 
0002071 по Директива 79/409/ЕЕС за птиците, обявена със Заповед №РД-784/29.10.2008г. 
 
Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони, ИП подлежи на процедура по оценка съвместимост. 
Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредбата по ОС, ИП е допустимо спрямо режима на ЗЗ „Мост Арда”. 
 
Представената инфомация в уведомлението по чл. 10, ал. 1 от Наредбата по ОС не е достътъчна за 
извършване на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие от реализация на ИП 
върху горепосочените защитени зони по НАТУРА 2000. 
 
Във връзка с това и чл. 15, ал. 3 от Наредбата по ОС е необходимо да се извърши проверка на място 
за достоверността на предоставената информация. 

 
Съгласно чл.1, ал. 5, т. 1 от тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/от 
19.05.2011г, дв бр.39/2011, изм. доп., бр.73/2012, изм. доп., бр.94/2012), при подаване на искането е 
необходимо да представите документ за платена такса от 500 лв за издаване на решение относно 
необходимостта от извършване на ОВОС. В представената от Вас документация с вх. № ПД-
805/11.12.2012г. сте приложили две фактури на обща стойност от 490 лв. В тази връзка е необходимо 
да предоставите и копие на фактура на стойност от 10 лв.  
 
Цялата документация следва да внесете в РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа” № 14, гр. Хасково – 
обслужване на едно гише . 
 
Приложение: Образец за уведомяване; 
 
  

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите- Хасково 


