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ДО:  
Министъра на Околната 
среда и водите 
г-н Асен Личев 
 
Копие ДО: 
Директора на РИОСВ Монтана 
инж. Любомир Иванов 
Директора на БДДР 
г-н Пламен Кръстев 
Кмета на община Бойчиновци 
г-н Светлин Сретениев 

 

ДОПЪЛНЕНИЕ към Ж А Л Б А 
Против:  Писмо до възложителя, изх.№ 2587 от 02.10.2019 на РИОСВ Монтана 
относно: 
Изменение на параметрите на ИП за МВЕЦ Огоста 9 на река Огоста в землището на 
община Бойчиновци, област Монтана  

 
Подател: Сдружение „Балканка”, гр. София, ул.Александър Малинов №87    
Чрез своя представител:  Димитър Йорданов Куманов 
Адрес за кореспонденция:       София, ж.к.Стрелбище, бл.8, вх.Д, ап.87 

Тел.0887 931 241    dkoumanov@abv.bg 

Уважаеми г-н Личев, 
С Жалба, входящ МОСВ № Ж-169/30.11.2020 обжалвахме през Вашия 

предшественик процесното писмо изх.№ 2587 от 02.10.2019 на директора на РИОСВ 
Монтана до инвеститора на процесния МВЕЦ Огоста 9 на река Огоста в землището 
на община Бойчиновци, област Монтана. 

Дирекция Правна /ДП/ подведе тогавашния министър да издаде отказ да 
разглежда Жалбата ни поради изтървани /според ДП/ срокове да обжалваме, 
обективиран с Решение № 1/04.01.2021 на министъра на ОСВ. Тогава ние 
обжалвахме това незаконно решение на министъра пред ВАС, а оттам изпратиха 
незаконното решение за произнасяне по компетентност на Административния Съд 
Монтана /АСМ/. 

В свое Определение по дело №164/2021от 27 април 2021 АСМ отмени 
незаконното решение на МОСВ и върна жалбата ни на МОСВ за произнасяне по 
съществото на жалбата.   

От друга страна, навремето ние обжалвахме процесното писмо изх.№ 2587 от 
02.10.2019 на директора на РИОСВ Монтана, съдейки за изменените параметри на 
ИП само от разрешителните за водовземане/ползване, издадени от БДДР за същото 
ИП на базата на процесното Писмо. Причината е, че РИОСВ Монтана ни го 
предостави по реда на ЗДОИ с голямо закъснение, след като вече бяха произтекли 
правни последици от него чрез  въпросните решения на БДДР.  

След запознаване със самото писмо изх.№ 2587 от 02.10.2019 на директора 
на РИОСВ Монтана, молим да приемете следните допълнителни доказателствени 
искания по административната преписка: 
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1. По отношение на твърденията ни за височината на дигите, обръщаме 
внимание, че тези нови височини до шест метра, с които се заменят ниските 
оградни стени с височина 1.0 - 1.5 метра,  са много ясно описани в обявление № 
РР-04-15-(9)/08.09.2020 на директора на БДДР за изменение/удължаване на 
разрешително за ползване на ПВО чрез Решение № 3102/03.12.2020 на 
директора на Басейнова Дирекция Дунавски Район /„БДДР“/ относно: Изменение, 
продължаване срока на действие и поправка на очевидни фактически грешки на 
Разрешително №12140060/17.11.2014 за ползване на повърхностен воден обект 
река Огоста с цел изграждане на съоръженията на ВЕЦ Огоста 9 в землищата на 
град Бойчиновци и село Портитовци, община Бойчиновци. Обявлението за това 
Решение на директора на БДДР сме приложили в приложение №4 към 
основната ни Жалба и затова не го прилагаме тук отново. 
 

2. Височината на новите диги е в явно противоречие с твърденията в точка 1.4 
от първоначалното решение № МО61 - ПР/2009 на РИОСВ Монтана за ниски 
прагове и ниски скорости, които предполагат "запазване на речното корито". 
 

3. По отношение на твърденията ни, че се засягат земеделски земи, 
уточняваме, че тези имоти са много ясно описани с техните идентификатори в 
гореописаното обявление № РР-04-15-(9)/08.09.2020 на директора на БДДР за 
изменение/удължаване на разрешително за ползване на ПВО. В приложение 
пореден №5 към Жалбата ни, приложено към настоящото Допълнение, 
представяме чрез извлечения от кадастралната карта доказателства за това, че 
голямата част от тези имоти в кадастъра са определени като вид територия: 
Земеделска. 
 

4. Като допълнително доказателствено искане представяме и неоспоримия 
факт, че в точка 4.7 от обявление № РР-04-15-(9)/08.09.2020 на директора на 
БДДР, е описан един дюкер, който всъщност започва от клина между сливането 
на Огоста и Ботуня и преминава под коритото на река Огоста, достигайки до 
левия бряг на Огоста. Отчаяният му смисъл е при наводнение да прехвърлял 
водите от клина на дигите, който се образува при слива на двете реки, към 
полето от лявата страна на Огоста.  
Разбира се, че чрез един мижав дюкер не могат да се прехвърлят водите при 
наводнение, особено след като го задръстят, но по-важното е, че този дюкер не 
фигурира в описанието на процесното ИП в първоначалното решение № МО61 - 
ПР/2009 на РИОСВ Монтана. Преминавайки през река Огоста, той всъщност се 
реализира в имот № 57844.42.134, който също фигурира в изброените имоти от 
БДДР, които се засягат от строителството и завиряването на задбаражното 
блато. В същото време, имот № 57844.42.134 се явява според кадастъра вид 
собственост: държавна частна, вид територия: Територия, заета от Води и 
водни обекти, НТП: Водно течение, река. Доказателство можете да откриете в 
приложение пореден номер 6, което е приложено към това допълнение. 

 
 
Въз основа на гореизложеното, заявяваме следното: 
 
1. Поддържаме всичките си основания от предходната жалба, свързани с 
неправомерното използване на земеделски земи за да се строят диги на тях, както и 
за височината на дигите, която е значително изменена в ИП и не е отразена в 
Писмото на РИОСВ Монтана до процесния инвеститор, спрямо първоначално 
оценените ниски оградни стени. Височината на тези диги предполага чудовищно 
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изменение на речното корито. В настоящото Допълнение просто представяме 
допълнителни доказателства за тези факти. 
 
2. В обжалваното от нас процесно писмо изх.№ 2587 от 02.10.2019 на директора на 
РИОСВ Монтана до инвеститора на процесния МВЕЦ Огоста 9 не се откриват следи 
от каквото и да било правно основание да се оценяват изменения на процесното ИП, 
които водят до изграждане на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за 
производство на електрическа енергия или на части от тях и на свързаните с 
производството съоръжения, каквато част от цялостното хидротехническо 
съоръжение безспорно е гореспоменатия дюкер, преминаващ през и под река 
Огоста. За изграждането на този дюкер се изисква учредено възмездно право на 
строеж върху земята по реда на Закона за държавната собственост, по смисъла на 
чл.62, ал.1 от ЗЕ.  
 

В този смисъл и на основание § 1. т.20 от ДР на ЗООС, която гласи: 
§ 1. По смисъла на този закон: 
20. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) "Възложител на инвестиционно предложение" е обществен 
орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на 

инвестиционно предложение. 
 
...следва да се наведе правен довод, че кандидатът да реализира процесното ИП, 
включително гореспоменатия дюкер в принадлежащите земи на реката по смисъла 
на чл.11 от ЗВ, не отговаря на легалната дефиниция за възложител въобще и не 
може да бъде третиран като такъв от РИОСВ Монтана, тъй като НЕ притежава 
документ, удостоверяващ учредено възмездно право на строеж в принадлежащите 
земи на реката по реда на Закона за държавната собственост. Такъв документ се 
издава от Министерски Съвет. Той е от ключова важност и като такъв следва да е 
изрично упоменат от РИОСВ Монтана като основание за издаване на обжалваното 
от нас процесно писмо, а не е упоменат!  
 
И не на последно място, уточняваме, че след като го получихме процесното писмо 
изх.№ 2587 от 02.10.2019 на директора на РИОСВ Монтана до инвеститора на 
процесния МВЕЦ Огоста 9, установяваме, че в него се навеждат доводи единствено 
на базата на дължини на дигите. Нито се коментира тяхната значително изменена 
височина, която води не до запазване, а до ликвидиране на речното корито, нито че 
дигите ще заемат огромна площ земеделски земи, да не говорим пък за правните 
основания във вид на вещни права да се строи дюкер и завирява каквото и да било 
в земите държавна собственост, каквито безспорно са принадлежащите земи на 
реките Огоста и Ботуня. 
 
 
ИСКАНЕ: 
 
Уважаеми г-н Личев,  

 Въз основа на гореизложеното, моля да приемете допълнителните 
основания и доказателства към основната жалба, изложени тук, за да се 
направи по-добре обоснован извод, че индивидуалният административен акт, 
обективиран в Писмо до възложителя на процесното ИП МВЕЦ Огоста 9, изх.№ 
2587 от 02.10.2019 на директора на РИОСВ Монтана, е хипер свръх 
незаконосъобразен, издаден е в нарушение на процедурата по ЗООС и на 
Наредбата за ОВОС, без да е обявен на заинтересованата общественост,  
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