РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
регионална инспекция по околната среда и водите - София
!I

РЕШЕНИЕ № СО - 14 - П/2016 г.
Процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за
инвестиционно предложение за „Изграждане на малка ВЕЦ „Своде”, землище на с. Своде,
община Правец, Софийска област, е започнала с внасяне в Регионална инспекция по околната
среда и водаге (РИОСВ) - София на уведомление с вх. № 26-00-7770/01.11.2006 г., видно от
представената в РИОСВ - София, с вх. № 26-00-5955/19.06.2015 г., информация и документация
от дружеството „АГРОИНЖЕНЕРИНГ-90” ЕООД с ЕИК: 000639140, седалище и адрес на
управление:' гр. София, ул. „Постоянство” № 67А.
Във връзка С внесеното уведомление и в съответствие с разпоредбата на чл. 4а във връзка с § 6
от Преходни и Заключителни разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и
дол.) с писмо, изх. № 26-00-5955/24.06.2015 г., на инспекцията е изискано становище от
Басейнова дирекция Дунавски район (БДДР).
В резултат е получено становище с изх. № 4096/20.07.2015 г. на БДДР, съгласно което
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната
среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в Плана за управление на
речните басейни (ПУРБ) на Дунавски район.
Въз основа на представената с уведомлението информация и документация и полученото
становище на БДДР, с писмо, изх. № 26-00-5955/28.07.2015 г., на РИОСВ - София възложителят
е уведомен,! че инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква
„з” на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на процедура по
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
Проведена е процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и е постановено Решение
№ СО - 134 - ПР/2015 г. на Директора на РИОСВ - София с характер да се извърши ОВОС, в
обхвата, на която да се включи оценка на степента на въздействие на инвестиционното
предложение1върху защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора
и фауна В60000374 „Бебреш”. С писмо, изх. № 26-00-5955/19.08.2015 г., на възложителя са
дадени и указания за последващите действия за провеждане на процедурата по ОВОС.
В инспекцията, с писмо вх. № 26-00-5955/31.08.2015 г., е внесено задание за обхват и
съдържание на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на малка ВЕЦ
„Своде”, землище на с. Своде, община Правец, Софийска област. С писмо, изх. № 26-005955/06.10.2015 г., компетентният орган е провел изискващите се консултации по заданието и е
указал последващите действия.
С писмо, вх. № 26-00-5955/23.10.2015 г. в РИОСВ - София са представени Доклад за ОВОС
(ДОВОС) с приложени към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) и
Нетехническо резюме. С писма, изх. № 26-00-5955/29.10.2015 г., докладите са насочени за
съгласуване с Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Софийска област и БДДР.
Съгласно постъпило с вх. № 26-00-5955/20.11.2015 г. становище на РЗИ - Софийска област (изх.
№ 13-81-125/17.01.2016 г.), с реализацията на инвестиционното предложение няма да има
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и възникване на здравен риск
за населението.
От БДДР е| постъпило положително становище относно качеството на доклада (изх. №
4096/27.11.2015 г.), заведено в деловодната система на инспекцията с вх. № 26-00^
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5955/30.11.2015 г., съгласно което всички забележки и препоръки са отразени коректно в
ДОВОС.
С писмо, изх. № 26-00-5955/02.12.2015 г., РИОСВ - София уведомява възложителя, че съгласно
чл. 14 ал. 3 т. 2 от Наредбата за ОВОС, оценката на ДОВОС е положителна с пропуски, които не
са от съществено значение при вземането на решение и са дадени съответните указания за
отстраняването им. С писмото в т. II инспекцията уведомява възложителя, че на основание чл.
24, ал. 4 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 (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г. с изм. и доп.) оценката на качеството на
представения ДОСВ е отрицателна предвид обстоятелството, че представената информация е
недостатъчна за вземане на мотивирано решение. ДОСВ е върнат за допълване и преработване.
С писмо, вх. № 26-00-5955/11.01.2016 г., възложителят е входирал ДОВОС и допълнен и
преработен ДОСВ.
С писмо, изх. № 26-00-5955/29.01.2016 г., РИОСВ - София уведомява възложителя, че на
основание чл. 24, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОС се дава положителна оценка на качеството на
коригирания и преработен ДОСВ, определят се засегнатите населени места и се дават указания
за провеждане на обществени обсъждания.
На основание чл. 25 ал. 1 от Наредбата за ОС положително оцененият ДОСВ върху защитена
зона В00000374 „Бебреш” е публикуван на интернет страницата на РИОСВ - София на
01.02.2015 г. за провеждане на консултация с обществеността.
В резултат на обявяването на ДОСВ в РИОСВ - София са постъпили:
1. Възражение от: Риболовен клуб „Балканка” - гр. София, Българско каяк общество,
Спининг клуб Стари видри, Мухарски клуб Стари видри, Федерация на мухарите в
България, заведено в деловодната система на инспекцията с вх. № 26-002418/23.02.2016 г. и вх. № 26-00-2526/24.02.2016 г.
I
2. Писмо възражение от Сдружение мухарски клуб „Джентълмен” - Габрово, с вх. № 2600-2456/23.02.2016 г.
3. Писмо възражение от Сдружение мухарски клуб „Стримерите” - Русе, с вх. № 26-002525/24.02.2016 г.
4. Отрицателно становище от ВВФ-Световен фонд за дивата природа Дуцавско-карпатска
програма България, с вх. № 26-00-2878/08.03.2016 г.
5. Становище-възражение от Българско дружество за защита на птиците, с вх. № 26-003018/10.03.2016 г.
6. Допълнение към възражение от Риболовен клуб „Балканка” - гр. София, с вх. № 94-003113/11.03.2016 г.
'
Проведени са срещи за обществени обсъждания на 10.03.2016 в община Правец и кметство с.
Своде, организирани от възложителя, с участие и на предствители на РИОСВ - София. На
основание чл. 17, ал. 4 от Наредбата за ОВОС възложителят с писмо,! вх. № 26-003276/15.03.2016 г., е входирал списъци с присъствалите на проведените обществени
обсъждания, протоколи от тях, както и постъпило по време на обсъждането в с. Своде
допълнение към възражение на Риболовен клуб „Балканка” - гр. София.
В хода на процедурата на етап след проведени обсъждания е постъпило и възражение от
Национален природонаучен музей към Българска акедемия на науките (НПМ-БАН), заведено в
деловодната система на инспекцията с вх. № 45-00-3925/28.03.2016 г.
С писмо, вх. № 26-00-4364/04.04.2016 г., възложителят е входирал становище на жители на с.
Своде подкрепящи инвестиционното предложение.
С писма, изх. №№ 26-00-5955/12.03.2016 г., 26-00-5955/18.03.2016 г. и 26-00-5955/30.03.2016 г„
инспекцията е препратила получените възражения до възложителя и на основание чл. 17 ал. 5 от
Наредбата за ОВОС е изискала писмено становище по повдигнатите въпроси в д>рецитираните
възражения.
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С писма, вх. № 26-00-5955/21.03.2016 г. и № 26-00-5955/06.04.2016 г., възложителят е отговорил
на повдигнатите въпроси.
Във връзка с постъпилите в РИОСВ - София възражения и отразеното в тях мнение за
недопустимост на инвестиционното предложение спрямо ПУРБ, възраженията с писма, изх. №
26-00-5955/2|5.03.2016 г. и № 26-00-5955/30.03.2016 г., са изпратени в БДДР за становище по
компетентност.
С писмо, вх. ^ 26-00-5955/19.04.2016 г., е получено становище от БДДР (изх. № 4096/11.04.2016
г.), съгласно което: поради наличието на неточности при изчертаването на зоните от
Националната екологична мрежа Натура върху картата подложка се получава разминаване на
линейния слой на „реките” спрямо полигоновите шейп файлове на защитени зони (33) от
Националната екологична мрежа Натура, т.е шейп файла на 33 „Бебреш” с код В00000374 е
изместен с 30 м от линейния слой на реката и мястото, където попадат координатите на
предвиденото водовземане в инвестиционното предложение „Изграждане на малка ВЕЦ „Своде”
в землището на с. Своде, община Правец, Софийска област. Тази техническа неточност не е
отчетена прй издаденото от БДДР становище за допустимост с изх. № 4096/20.07.2015 г.
След отчитане на тази неточност, издаденото становище на БДДР следва да се замени със
следното: Инвестиционното предложение попада в зона за защита на водите, съгласно чл. 119а,
ал. 1, т. 5 от Закона за водите (ЗВ) защитени територии и зони, определени или обявени за
опазване на Местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на
състоянието йа водите е важен фактор за тяхното опазване - защитени зони от екологичната
мрежа Натура 2000 с име „Бебреш” и код В00000374. За тези зони екологичната цел е:
„Осигуряване на устойчиво развитие на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни
екосистеми в зоните до 2015 г.”
В ПУРБ са въведени следните мерки, имащи отношение към инвестиционното предложение:
• ВС1МВ137 - Разрешителен режим за водно тяло, съобразно ОВОС /екологичната оценка
и/илй оценката за съвместимост;
• ВС1МВ143 - Ограничителен и/или забранителен режим при издаване на разрешителни
за водовземане и/или за ползване за водни тела, попадащи в защитени зони, към
водосборите на р. Искър, р. Стакевска, р. Лом, р. Бърза. р. Вит, р. Осъм, р. Видима и р.
Янтра;
• ВС1МВ146 - Да не се допускат нови корекции в участъци от реките, попадащи в
границите на Натура 2000 зони извън регулациите на населените места;
• ВС1МВ163 - Забрана за изсичане при почистване на крайречна естествена растителност,
която се явява природно местообитание по Приложение № 1 от Закона за биологичното
разнообразие;
• ВС1МВ166 - Забрани за извършването на почистване на крайречна растителност,
дигиране и корекция на речните русла извън границите на населените места и
сервитутите на линейната инфраструктура, с изключение на корекции насочени към
възстановяване на естествени местообитания и меандриране на реката, с оглед опазване и
възстановяване на благоприятния природозащитен статус (БПС) на речните
местообитания и видове 3260, 3270, 6420, 6430, 91Е0*, 91Р0, 92А0, 92С0, 92Б0 и видра
(Ьи1га кйга), главоч (Сойиз §оЪю), *ручеен рак (АизггороШтоЬшз 1оггеп1лит) в защитени
зони Одобрени по реда на чл. 10 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
• ВС1МВ168 - Забрана за изграждане на нови ВЕЦ или разширяване на съществуващи,
във водни тела попадащи в защитени зони, съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ;
• ВС1МВ170 - Недопускане на нови негативни промени в хидрологичния режим (ВЕЦ,
баластриери, хидромелиораци свързани с нови водовземания. отводнявания и др.) на
природните местообитание и поддържането му в благоприятен природозащитен статус
(БПС), за водните тела попадащи в защитени зони съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ.
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Неразделна част от ПУРБ са мерките за мониторинг и контрол, регламентирани в становището
по Екологична оценка (ЕО) № 6-2/2009 г. на плана на Министъра на околната среда и водите. В
мотивите за утвърждаването на плана е прилагането на конкретни мерки за предотвратяване,
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия, за гарантиране на
функционалната цялост на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000. В тази връзка
съгласно Приложение 7.1.3 от ПУРБ за защитена зона с име „Бебреш” и код ВС0000374 са
въведени следните мерки:
• Смекчаващи мерки за намаляване на въздействието върху природни местообитания
предмет на опазване на зоните, които са свързани с конкретни водни тела - За
природни местообитания 92А0 и 91 ЕО* смекчаващите мерки са недопускане на нови
негативни промени в хидрологичните особености на водните тела (ВЕЦ, баластриери,
хидромелиораци свързани с нови водовземания, отводнявания и др.) и мерки по
поддържане на местообитанията в БПС;
• Мерки за намаляване на негативното въздействие върху видовете включени в
Приложение 2 на Директива 92/43/ЕЕС за хадитатите - Забрана за изграждане на нови
ВЕЦ; Забрана за изграждане на нови баластриери в 33; За видовете предмет на опазване в
33 - видра; жълтокоремна бумка (В о тЬ та уапс§а1а); обикновена блатна костенурка;
голям гребенест тритон; распер; черна (балканска) мряна ; обикновен пщпок ; Балканска
кротушка; европейска горчивка (Мюдеиз зспсеиз ашагиз); балкански щипок (ЗаЬапе]е'лча
аига1:а); ручеен рак (Аиз1:горо1 атоЬ 1 из 1оггепйит), бисерна мида (Ишо сгаззиз) да не се
допускат деиности, които имат негативно влияние върху хидролощчния режим на
водните тела и които могат да влошат тяхното БПС;
Предвид гореизложеното и включително предвид факта, че в ЗВ са въведени забрани и
ограничения по отношение дейностите предвидени в инвестиционното предложение съгласно
чл. 118ж, ал. 1, т. 4 и 5, а именно: Не се разрешава водовземане от повърхностни води за
производство на електроенергия:
,
• т. 4 - когато тази част от реката попада в зони за защита по чл. 119а, ал. 1, т. 5;
• т. 5 - когато са въведени ограничения и забрани в плана за управление на речните
басейни, свързани с постигане на целите по чл. 156а.
Предвид горното окончателната оценка на БДДР е че: инвестиционно предложение
„Изграждане на малка ВЕЦ „Своде” в землището на с. Своде, община Г1равец, Софийска
област” е недопустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за
запазване и постигане на добро състояние на водите и зоните за тяхната защита, съгласно
Приложение 7.1.3 от ПУРБ и съгласно чл. 118ж, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗВ.
Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение в повърхностно водно тяло с
код В0118200К.023 ще окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, тъй
като попада в обявена зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1. т. 5 от ЗВ, за която са
въведени забрани в ПУРБ и ЗВ.
м
БДДР изразява отрицателно становище относно качеството на ДОВОС на инвестиционно
предложение за „Изграждане на малка ВЕЦ „Своде”, землище на с. Своде, община Правец,
Софийска област.
С писмо вх. № 04-00-5419/03.05.2016 г. е постъпило възражение препратено по компетентност
от Министерство на околната среда и водите (изх. № 48-00-176/28.04.2016 г.) от жители на с.
Своде срещу реализацията на инвестиционното предложение.
В хода на цялата процедура приложената към преписката информация е предоставяна за
съгласуване на отдели „Управление на отпадъците, опазване на водите и почвите” и „Опазване
чистотата на атмосферния въздух и опасни химични вещества” към Дирекция „Контрол на
околната среда” и отдел „Защита на природата” (ЗП) към Дирекция „Превантивна дейност” при
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РИОСВ - София, като в резултат са получавани становища по компоненти и фактори, които са
взети предвид.
В резултат на последно полученото становище на БДДР, писмо вх. № 26-00-5955/19.04.2016 г.
(изх. № 409^/11.04.2016 г.) е получено становище и от отдел ЗП към Дирекция „Превантивна
дейност” прй РИОСВ - София, съгласно което на основание чл. 13, ал. 1 във връзка с чл. 34а от
Наредбата за ОС предлагат процедурата да бъде прекратена.
Във връзка с всичко гореизложено и на основание чл. 2а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, както и на
основание чд. 13, ал. 1 и 3, във връзка с чл. 34а от Наредбата за ОС.
РЕШИХ:

Прекратявам процедурата по ОВОС, в т.ч. процедурата по оценка за съвместимост с
предмета И целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение за
„Изграждане на малка ВЕЦ „Своде”, землище на с. Своде, община Правец, Софийска
област, с възложител „АГРОИНЖЕНЕРИНГ-90” ЕООД.
Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по околната
среда и водите - София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната
среда и водите или пред Административен съд София - град по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА
Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите - София
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