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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 14 - П/ 2013г. 
 

 

В изпълнение на Решение № 12919/08.10.2013г. на петчленен състав на ВАС по Адм. дело 

№ 15077/2012г. за отмяна на Решение за прекратяване № ХА-7-П/26.04.2012г. на директора на 

РИОСВ Хасково, с което е прекратена процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост за 

инвестиционно предложение «Изграждане на МВЕЦ «Любимец» на река «Марица» в землищата на 

община Любимец, община Свиленград и село Момково, община Свиленград с възложител «Риск 

инженеринг» АД и във връзка с ново произнасяне от страна на директора на РИОСВ Хасково: 

 

С писмо изх. № ПД-135(10)/23.10.2013г. на РИОСВ Хасково, постъпилата информация с 

уведомление за по-горе цитираното инвестиционно предложение е изпратена до БД 

«Източнобеломорски район» за становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. 

БД «Източнобеломорски район» е изразила становище (изх. № КД-04-105/30.10.2013г.), 

относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо мерките за постигане на добро 

състояние на водите, определени в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) на 

Източнобеломорски район (ИБР), съгласно което:  

 ИП попада в повърхностно водно тяло «Река Марица», от р. Сазлийка до границата» с 

код ВG3МА100R001. ИП попада в уязвима и чуствителна зона по чл. 119а ал. 1, т. 3,б „а” 

и „б” от ЗВ, изброени в Том I, раздел 3 от ПУРБ на ИБР. ИП попада и в зона за защита на 

водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включително Том I, раздел 2, точка 5.1 – ЗЗ 

„Река Марица” с код ВG0000578; 

 ВТ с код ВG3МА100R001 е определено като силно модифицирано с лош екологичен 

потенциал и в лошо химично състояние. Целта за опазване на околната сред за 

конкретното ВТ (съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е постигане на 

добър екологичен потенциал до 2027г. и постигане на доброто химично състояние до 

2021г., както и постигане на целите на зоните за защита на водите; 

 Съгласно чл. 118ж, ал. 1, т.4 и т. 5 от ЗВ, не се разрешава водовземане от повърхностни 

води за производство на електроенергия за нови ИП, каквото представлява МВЕЦ 

«Любимец»: 

- когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5, обявени 

за опазване на местообитания и биологични видове; 

- когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните 

басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а. 

 Заключение: Инвестиционното предложение не е допустимо от гледна точка на ПУРБ на 

ИБР и постигане на постигане на целите на околната среда, както и предвид изричните 

императивни забрани, въведени в ЗВ. 

 

 

Въз основа на изложените по-горе фактически обстоятелства и на основание чл. 2а, ал. 2 от 

Наредбата за ОВОС  
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РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС в 

т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение: 

«Изграждане на МВЕЦ «Любимец» на река «Марица» в землищата на община Любимец, община 

Свиленград и село Момково, община Свиленград с възложител «Риск инженеринг» АД. 

 

 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-

процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 

Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 

 

 

Дата: 08.11.2013г. 


