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РЕШЕНИЕ № СЗ-9-ОС/ 2012г. 

за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие 
 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и чл.8, т.2 , чл. 18, ал. 1,  
и §4, ал.3 във връзка с ал.1 от Преходни и заключителни разпоредби 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 
(ДВ,бр.73/2007 г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010 г. и представена писмена документация от 
възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата (вх.№335/25.01.2012г.)  
 

 
 
Р Е Ш И Х 
 

 
Съгласувам: осъществяването на инвестиционно предложение за “Продължаване на 
разрешително за водовземане от река Лазова във връзка с изграждане на МВЕЦ „Гурково”” в 
землището на гр. Гурково, общ. Гурково, област Стара Загора, извън границите на защитени зони 
по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.   
с възложител: "МАВЕРИК - КО" ООД, БУЛСТАТ: 131113568 със седалище и адрес на управление 
гр. София, бул. "Рожен" № 18, представлявано от Петър Генчев Тенев. 
характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение третира 
продължаване на разрешително за водовземане от река Лазова за малка водноелектрическа 
централа на р. Лазова с мощност 400 KW. Сградата на МВЕЦ се намира в землището на гр. 
Гурково. Старото разрешително  изтича на 10.04.2012г. и необходимо неговото подновяване за 
продължаване на работата по реализиране и експлоатация на МВЕЦ „Гурково”. Целта на 
инвестиционното предложение е производство на екологична възобновяема електроенергия. С 
вх.№335/25.01.2012г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление за ИП по чл.10, ал.1, с 
приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация, съгласно 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 за ОС/.  
 
 
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии (ЗЗТ). 
 
 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното 
разнообразие и чл.2, ал.1, т.1 от (Наредбата). Тъй като за него има издадено Решение №СЗ-6-
ПР/2006г. от РИОСВ – Стара Загора, то попада в хипотезата на §4, ал.3 във връзка с ал.1 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за ОС и подлежи на процедурата по оценка 
на съвместимост (ОС).  
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МОТИВИ: 
 
 
Инвестиционното предложение третира продължаване на разрешително за водовземане от река 
Лазова за малка водноелектрическа централа на р. Лазова с мощност 400 KW. Сградата на МВЕЦ 
се намира в землището на гр. Гурково. Старото разрешително  изтича на 10.04.2012г. и 
необходимо неговото подновяване за продължаване на работата по реализиране и експлоатация на 
МВЕЦ „Гурково”. Предвижда се реконструкция и използване на съществуващите съоръжения на 
р. Лазова. 
 
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на 
нови пътища. Площадките за изграждане на МВЕЦ и трасето се свързват със съществуващите и 
добре поддържани полски пътища. 
 
За инвестиционното предложение има одобрен ПУП със заповед №14 от 11.01.2007 год. 
Одобрени проекти: на 07.10.2008 год. от гл. архитект на община Гурково. С проектни части: 
“Архитектурна”, “СК”, “ЕЛ”, “Геоложки и хидрогеоложки условия”, “ОВ”, “Хидротехническа и 
конструктивна”, “ПБЗ”, “ВП” и “Технологична” Сграда - ЗП = 82.00 кв.м. и РЗП = 219.60 кв.м. 
Напорен тръбопровод L - 1 380 л.м. 
 
Инвестиционното предложение ще се реализира на един етап в рамките на около две години, без 
да се засягат елементи от националната екологична мрежа Натура 2000. Безпокойството за 
животинските видове ще е краткотрайно.  
 
Най – близката защитена зона до МВЕЦ ”Гурково” е „Река Тунджа 1” с код BG0000192 по чл.6, 
ал.1 т. 1 и 2 от ЗБР, която отстои на около 3,5 км южно. ИП не може да окаже значително 
отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони.  
 
Няма да се засегнат популации на редки и защитени видове, особено на такива с неблагоприятно 
природозащитно състояние. 
 
В рамките на имотите липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, 
предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. 
  
ИП няма връзка с други такива и не води до значителни кумулативни въздействия. С 
реализирането на ИП, не се очакват отрицателни последствия върху екологичната мрежа, която 
цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. 
 
Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на 
инвестиционното предложение. 
 
Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се 
очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни 
предмет на опазване в зоните. 
 
 
 

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото за 
изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура; 
краткия срок през който инвеститора предвижда да извърши строителството; липсата на 
генерирани отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитените 
зони, налагат обоснования извод, че “Продължаване на разрешително за водовземане от река 
Лазова във връзка с изграждане на МВЕЦ „Гурково”” в землището на гр. Гурково, общ. 
Гурково, област Стара Загора, извън границите на защитени зони по чл.6, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР), няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху защитените зони.     



 
 

 
УСЛОВИЯ: 

 
  
Инвестиционното предложение, може да бъде реализирано при следните условия : 

 
 

1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна 
и храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на 
околните терени.  

2. Да не се допуска обезводняване на речния участък от водохващането до 
изтичалото на МВЕЦ „Гурково”, за да бъдат съхранени популациите на 
видове, обитаващи водна среда. 

3. Да не се допуска обезводняването на дълги речни участъци. 
 
 

 
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 - Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на 
изменението. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната 
среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
 
Дата: 13.02.2012г.  
 
 
 
инж. ПЕНКА НАЧЕВА 
Директор на РИОСВ – Стара Загора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


