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Р Е Ш Е Н И Е  № ХА - 12 - ОС / 2011 г. 

 

по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ-

Димитровград на р. Марица в земл. на гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. 

Хасково” с предмета и целите на опазване на защитена зона „Река Марица” с код 

BG0000578. 

На основание чл. 31, ал. 10 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 28, ал. 1, т. 1 

и 2 от Наредба 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 (Наредбата, обн. ДВ, бр. 73/2007г.) и представената от възложителя 

писмена документация за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ-

Димитровград на р. Марица в земл. на гр. Димитровград, обл. Хасково”. 

 

с възложител: “ЕКО-ХИДРОВАТ” ООД 

 

със седалище и адрес на управление: с. Ковачево, общ. Септември, обл. Пазарджик 

 

характеристика на инвестиционното предложение: Мястото за реализация на ИП попада 

изцяло в Защитена зона „Река Марица” с код BG0000578. Централата ще бъде разположена в 

имот № 21052.250.1 от кадастралната карта на гр. Димитровград. Предвижда се изграждане 

на руслова МВЕЦ, с инсталирана мощност до 3000 kW, като се използва съществуващия 

масивен бетонов праг в руслото на р. Марица на около 60 м източно от жп мост при км 

31+230 в междугарието Димитровград север – Димитровград от ЖП линията Стара Загора – 

Подкова. Ще се използват съществуващи пътища и електропроводна мрежа.  

 

РЕШИХ: 

 

Съгласувам реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ-

Димитровград на р. Марица в земл. на гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково”.   

 

МОТИВИ: 

 

1. Реализацията на Инвестиционното предложение не засяга находища и местообитания, 

предмет на защита в защитената зона. 

2. Не се засяга установеното в района местообитание „Крайречни галерии от Salix alba и 

Populus alba /92А0/. 

3. Не се предвижда смяна предназначението на земи и гори в защитена зона „Река 

Марица”. 

4. Реализацията на ИП няма да предизвика фрагментация на местообитанията в 

защитената зона. 

5. Предвидените за изграждане два рибни прохода ще подобрят миграцията на видовете 

риби предмет на защита в защитената зона. 

6. Предвидени са нисконапорни и бавнооборотни турбини, предпазни решетки и 

отклоняващо електрично поле за недопускане на смъртност на риби. 

7. Не се очаква проява на кумулативен ефект. 
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УСЛОВИЯ: 

 

1. Да не се засяга по никакъв начин храстова и дървесна растителност извън имотите, в 

които ще се реализира ИП. 

2. Да не се допуска изграждане на нови и временни пътища, да се използва само 

съществуващата пътна инфраструктура. 

3. Да се следи за недопускането на разливи на горивни и смазочни материали. 

 

 

 

Настоящето решение не отменя задълженията на възложителя (собственика) по Закона 

за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и други специални 

закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за 

отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият 

възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково в срок до 14 дни от настъпване на 

изменението. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Дата: 12.05.2011г. 

 

 

 

 

 

  

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите-Хасково 

 

 


