
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

РЯ-32 / 2014г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, чрез

изградени съоръжения

Предвижда се водовземане чрез изградени 
Проектни параметри на съоръжения с цел „производство на електроенергия
водовземането. посредством МВЕЦ Еорски дол”, с технически параметри

на съоръженията и водовземането както следва:

• Съществуващо водохващане на река Широколъшка на 
кота дъно река 1001.40м., оразмерено за застроено водно 
количество 1100л/с, състоящо се от масивен бетонов яз с 
височина 3.20м. и дължина 20м, изпълнено от масивни 
бетонови блокове, разположено към десния бряг на реката. 
Съоръженията към яза включват: промивен отвор с 
подвижен таблен савак с размери 1.20м/2.20м, водовземна 
част с утайник с дължина 10.65м. и ширина 3.15м, 
аванкамера с дължина 7.3 Ом за връзка с напорен 
тръбопоровод, преливник за високи води, екологичен отвор 
с размери 0.12м/0.25м., оразмерен за водно количество в 
размер 30л/с„ рибен проход, разположен между 
промивния отвор и водовземната част.
Рибния проход и екологичния отвор не отговарят на 
изискванията на приложение 3, раздел 7 на ПУРБ на 
ИБР (2016г- 2021г).
• Напорен стоманен тръбопоровод с диаметър фЮОО и 
дължина 1612.06м, преминаващ по левия, северен скат на 
река Широколъшка.
• Сграда на МВЕЦ Еорски дол на кота 945.Ом. със 
стоманобетонова конструкция на три нива, с машинна зала, 
оборудвана с три турбини с разполагаема мощност 425квт
• Заустване на отработени води в река Широколъшка чрез 

изтичало
• Координати на мястото на водохващането

(decimal) 41.683723 24.567069 Н=1001.40м
• Заявени водни количества

Застроено водно количество -  до 1100 л/с
Лимит на ползваната вода - 18.247 млн м3/годишно

• Условия, при които ще бъде издаден 
административния акт:
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1. Да се изготви план за  собст вен м онит оринг в
съответствие с изискванията на нл. 70 от Наредба № 
1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите и в двумесечен 
срок от влизане в сила на настоящият административен 
акт да се изпрати в Басейнова Дирекция 
Източнобеломорски район за съгласуване.
2. Д а  се извърш ва собст вен м онит оринг на 
повърхностните води в съответствие със съгласувания с 
БДИБР план за собствен мониторинг.
3. В срок от една година от влизане в сила на настоящият 
административен акт, с цел да се осъществява 
непрекъснат мониторинг на водните количества да се 
осигурят  т ехнически услови я  за изм ерване на общ ия  
екологичен от т ок след водовзем анет о и 
съот вет ст виет о м у с разм ера  на м иним ално  
допуст им ия от т ок в разреш ит елнот о. Да се оформи 
стабилизиран профил на речното корито с дължина 10 м, 
мерена по талвега на реката, оборудван с водомерна рейка 
и записващо устройство.
4. С цел да се осигури непрекъснато водно количество във 
водния обект, не се разреш ава водовзем ане на водни  
количест ва за целите на разрешителното, при протичане 
на водни количества в река Широколъшка, по-малки или 
равн и  на определения м иним ално допуст им  от т ок в 
размер на 100л/с.
5. В срок от 6 месеца от влизане в сила на настоящият 
административен акт да се предст ави в Б Д И Б Р  проект  
на рибен  проход, изготвен съгласно изискванията на 
приложение 3 на Раздел 7 на ПУРБ на ИБР (20016-2021).
6. В срок от 2 години от влизане в сила на настоящият 
административен акт, да се реконст руира  
същ ест вуващ ият  рибен  проход или да се изгради нов, 
съгласно одобрен проект по т.4
7. В срок от 6 (шест) месеца от влизане в сила на 
настоящият административен акт да се предст ави  
т ехнологичен проект  за почист ване на завирения обем  
от  седим ент и (твърд отток) чрез изпускане, включващ 
информация за съоръженията, чрез които ще се извършва 
дейността по изпускане на твърдия отток (наличие на 
изпускател, затворни органи), техническото им 
състояние, граф ик за  извърш ване на дейност т а (само в 
период на високи води).

Цел на заявеното водовземане Водовземане с цел "Производство на електроенергия чрез 
МВЕЦ Горски дол"

Водно тяло /воден обект/
Водно тяло с код BG3MA600R141- „река Широколъшка и 
всички нейни притоци”
Воден обект: река Широколъшка

Местност, административно- Землище с.Широка лъка - ЕКАТТЕ 83274
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териториална и териториална 
единица ЕКАТТЕ

Община Смолян, област Смолян

Място за предоставяне на 
писмени възражения и 
предложения от заинтересовани 
лица

гр. Пловдив
ул. “Янко Сакъзов” № 35 
Басейнова дирекция ИБР -  Пловдив

ИНЖ. ГЕОРГИ СЕМЕРДЖИЕВ
Директор на Басейнова дирекция „ ИзточнобеломррскираирЩ“
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