
Приложение № 2 

                                                     към чл. 6  

                                               

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

     1.  Име, местожителство, гражданство на възложителя  

„Крама“ ООД гр.Девин е със седалище в гр.Девин и адрес на управление: ул.“Първи 

май“ №10, ЕИК 825393398, представлявано от Пламен Симеонов Чакъров – управител, 

действащ чрез пълномощника си адв.Мирослава Красимирова Георгиева съгласно 

нотариално заверено генерално пълномощно изх.№123/08.03.2017г. на Йовка 

Кръстанова, завеждащ консулска служба при посолството на Р.България в гр.Варшава 

 

 (физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)     

 

2.   Пълен пощенски адрес 

гр.Стамболийски, п.к.4210 

обл.Пловдив, общ.Стамболийски 

П.К.26. 

     

3.   Телефон, факс и e-mail 

тел:0885 83 69 26;  

e-mail: mira_georg@yahoo.com 

      

4.   Лице за контакти 

Адв.Мирослава Красимирова Георгиева – пълномощник  

    

II. Характеристики на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Основната задача на настоящата разработка е оползотворяване на 

хидроенергийния потенциал на р.Еленска в участъка между коти 1009.00 и 1085.00 

чрез изграждане на малка водноелектрическа деривационна централа, в източния 

край на град Смолян, кв.Средока, при разклона за каньона на водопадите. 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

Целта на инвестиционното предложение е производство на ел.енергия от 

възобновяеми природни източници. Централата ще генерира електроенергия без да 

има вредни последствия за екологията в района. 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 

предложение и кумулиране с други предложения.   

Няма 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 

В района няма алтернативни решения за МВЕЦ 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 
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Системата включва водохващане, напорна деривация и сграда на централата. 

И трите подобекта са разположени в поречието на р. Еленска, като само 

водохващането попада в сервитута на реката. Деривационния тръбопровод ще се 

изгради в сервитута на пътя без да засяга частни имоти. Сградата на МВЕЦ се 

разполага в частен имот покрай реката. 

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични 

опасни вещества от     приложение № 3 към ЗООС.  

Централата ще ползува хидромеханичен агрегат (Водна турбина тип PELTON) с 

параметри съгласно Разрешително за водоползване нов №31140049/12.09.2005г., 

стар №301020/12.09.2005г., продължавано и изменяно с решения: 350/20.06.2008г.; 

№1239/30.05.2011г.; РР-1414/31.01.2012г.; РР-1863/13.02.2014г. за водовземане от 

повърхностен воден обект – р.Еленска с цел: производство на електроенергия 

посредством МВЕЦ „Св.Врач“, както следва: 

Qт = 0,240 м3/сек. 

Pт = 150 kW 

При функциониране на централата не се очакват емисии на вредни вещества. 

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Проекта не предвижда нова или промяна в съществуващата пътна 

инфраструктура. 

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

Реализирането на инвестиционното намерение е свързано с изграждане на МВЕЦ 

Св. Врач на р. Еленска. Строително монтажните работи могат да се изпълнят в 

рамките на 6 до 9 месеца.  

9. Предлагани методи за строителство.   

При реализацията на проекта ще се ползуват конвенционални строителни методи. 

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията. 

По време на строителството няма да се ползуват природни ресурси. В периода на 

експлоатация на МВЕЦ-а ще се ползуват води за енергодобив с максимално водно 

количество Qзастр= 0,24 м3/сек 

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на 

третиране. 

Строителството няма да е съпътствано с генериране на отпадъци. Остатъчните 

земни и скални маси ще се извозят на съответното депо. Съхраненият хумус на депо 

в последствие ще бъде оползотворен обратно за рекултивация. 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 

Инвестиционното намерение не предвижда отрицателно въздействие върху 

околната среда. Проекта е съобразен с всички нормативни изисквания по отношение 

опазване на ОС. В проекта са предвидени мерки за поддържане на санитарния 

минимум на речния отток в обсега на деривацията. Предвиден е и рибен проход през 

бента на водохващането. 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, 

жилищно строителство, третиране на отпадъчните води) 



Основно предназначение на предложението е добив на ел.енергия. Странични 

дейности не се предвиждат. 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

Ползуване на воден обект, Присъединяване към електропреносната мрежа, 

Строително разрешение и всичко свързано с него и т.н. 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

Не се очаква 

16. Риск от аварии и инциденти.  

Минимален 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение 

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното  

предложение, даващи информация за физическите, природните и 

антропогенните характеристики, както и за разположените в близост 

елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените 

обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

 

Обекта се намира на р.Еленска и обхваща участъка между коти 1009.00 и 1085.00, 

в източния край на град Смолян, кв.Средока, при разклона за каньона на водопадите. 

Той граничи с защитена зона Западни Родопи BG0001030 и BG 0002113 по 

директива за птиците и местообитанията. 

 

 
 

Ситуационна схема на МВЕЦ Св.Врач 

 



Централата ще се разположи непосредствено след отклонението от главния път в 

левия бряг на р.Еленска. Напорната деривация ще е разположена в сервитута на пътя 

от страната на реката. 

 
 

Място за разполагане на МВЕЦ Св.Врач 

 

 
 

Място за разполагане на водохващането 

 

Водохващането се разполага под смесието на реките Соскочето и Еленска. 

 



 

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към 

площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и 

бъдещи планирани ползватели на земи. 

Площадките не попадат в частни имоти и земеделски земи. 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  

Няма 

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците 

на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Граничи с защитена зона Западни Родопи BG0001030 и BG 0002113 по директива 

за птиците и местообитанията. 

4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

Водата която се ползува за енергодобив е възобновяем природен ресурс 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение. 

Няма алтернативни локации. 

 

IV. Характеристики на потенциалното въздействие 

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на 

инвестиционното предложение): 

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 

активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 

ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и 

групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от 

естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове 

отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - 

шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани 

организми. 

 

Единственото въздействие е редуциран отток в речното корито в зоната на 

деривацията. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение. 

Не се очаква въздействие 

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително 

и отрицателно).   



Не се очаква въздействие 

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; 

населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой 

жители и др 

Не се очаква въздействие 

5. Вероятност на поява на въздействието 

Не се очаква въздействие 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието 

Не се очаква въздействие 

7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото 

здраве 

Не се очаква въздействие 

8. Трансграничен характер на въздействията. 

Не се очаква въздействие 


