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„Ч Е Т Р О К А”  ООД 
гр. София 1404, ж.к. „Манастирски ливади-Б” №17 

 

 
 

 

 
 
 

 

И   Н   Ф   О   Р   М   А   Ц   И   Я 
 

ЗА 
 

ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС 

 

 

 
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ОСНОВЕН РЕМОНТ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА  МАЛКА ВЕЦ „ЧЕТРОКА” В 

ПИ №000159 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЛЪКАВИЦА, ОБЩИНА ЛЪКИ” 
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

 

Увод 

 

І. Информация за контакт с инвеститора 

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, 

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице 

2. Пълен пощенски адрес 

3. Телефон, факс и е-mail 

4. Лице за контакти 

 

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение 

1. Резюме на предложението 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

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

4. Подробна информация за разглеждани алтернативи 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството 

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

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура 

8 Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване 

9. Предлагани методи на строителство 

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

експлоатацията 

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

третиране 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

върху околната среда 

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 

16. Риск от инциденти 

 

ІІІ. 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 на Националната екологична мрежа. 

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 

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

санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична мрежа 

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 
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ІV. Характеристика на потенциалното въздействие от 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. 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 

3. Вид на въздействието. 

4. Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени 

места. 

5. Вероятност на поява на въздействието. 

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

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. 

8. Трансграничен характер на въздействието 
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ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ПРЕЦЕНЯВАНЕ  НЕОБХОДИМОСТТА 

ОТ  ОВОС 
 

 

Увод 
 

Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл.93, ал.1, т.1 на 

Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., изм. и доп. бр.98/2002г., бр.86/2003г., 

бр.70/2004г., бр.74/2005г., бр.77/2005г.), Наредба  за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм.и доп. бр.3/2006г.) и 

писмо Изх. № КПД-11-984-(5) от 07.02.2018 г. на Регионална инспекция по околната среда и 

водите - Смолян за изготвяне на информация по чл.6, ал. 1 на Наредба за преценяване 

необходимостта от ОВОС. Информацията е съобразена с изискванията на Приложение  2 към 

чл. 6 на наредбата. 

 

 

І. Информация за контакт с инвеститора 

 
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице, 

седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице 

 

„Четрока” ООД 

Булстат: 204185032 

Управители: Стефан Милков Даскалов и Иван Христов Иванов 

 

2. Пълен пощенски адрес 

гр. София 1404, район Триадица,  ж.к. „Манастирски ливади-Б” №17 

 

            3. Телефон, факс и е-mail: 0878255033 

 

4. Адрес за кореспонденция.  

             гр. София 1404, район Триадица,  ж.к. „Манастирски ливади-Б” №17 
 

 

Лице за контакти:  Иван Кирев, тел. 0884252177 
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            ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

1. Резюме на предложението 

 

             МВЕЦ „Четрока” е съществуваща малка водноелектрическа централа, разположена в 

масивна сграда, ЦРП „Четрока” на площадка №1 рудник „Хан Аспарух”, с. Лъкавица, община 

Лъки, със застроена площ 122 кв.м. Масивната сграда, съгласно документа за собственост се 

състои от: 

- Машинна зала за МВЕЦ на един етаж, със застроена площ 40,90 кв.м; 

- ЦРП на два етажа със застроена площ 81,20 кв.м. 

            МВЕЦ „Четрока” е с инсталирана мощност 240 Kw и нетен напор 73,34 м. 

Водохващането е на р. Манастирска на кота 890,55 м. Обекта е придобит, съгласно 

Нотариален акт №27, т.6, рег.№4391, дело №979 от 2016 г. и Договор за покупко-продажба 

на недвижима вещ от 30.08.2016 г., като в момента на придобиването обекта не 

функционира. Предвидено е да се извърши подмяна на генератора и командното табло. Не се 

предвижда да се извършва подмяна и ремонт на довеждащият пръбопровод от 

водохващането и на самото водохващане. Параметрите на МВЕЦ няма да се променят и няма 

да се извършва поставяне на нови подземни и въздушни електропроводи от и към МВЕЦ.  

            Напорния тръбопровод се състои от дебелостенни стоманени тръби, монтирани по 

течението на р. Манастирска (десен приток на р. Юговска) в сервитута на пътя, в участъка от 

водохващането до МВЕЦ „Четрока”, I-ви участък Ф356 с дължина 1407 м и II-ри участък 

Ф426 с дължина 1717 м, заедно с водохващането на кота 890,55 м изградено в местността 

„Крушов чатал”  при водосбора на р. Манастирска и р. Крушовска, състоящо се от 

водосъбирателни съоръжения – бент, утаител, метални вани и метални тръби. Последното 

действащо разрешително за водовземане издадено от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район Пловдив е с №0310/08.01.2003 г. със срок на действие до 2009 г. 

           Предвижда се част от машините и съоръженията да бъдат ремонтирани и 

възстановени в нормално експлоатационно състояние, а неподлежащите на ремонт ще бъдат 

заменени с нови машини и съоръжения. Сградата е в добро състояние и ще бъде извършен 

текущ ремонт. Не се предвижда извършването на ново строителство. Не се предвижда 

допълнително строителство на сгради и съоръжения. 

            От направените предварителни проучвания и като се отчетат хидротехническите 

параметри на съществуващия тръбопровод (напор, разрешено водно количество) и 

съвременните изисквания при управление и защита на трансформатори, асинхронни 

генератори, турбини и затворни съоръжения е предложено следното техническо решение: 

- производството на ел. енергия да се осъществи посредством един асинхронен генератор за 

напрежение 0.4 кV и мощност 275 кVА (Pн=240 kW), със синхронни обороти 1500 min -1; 

- управлението и защитата на асинхронния генератор да се реализира на 0,4кV; 

- търговското мерене на произведената и консумираната ел. енергия в т.ч. собствените нужди 

да е на страна 20кV; 
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- автоматизацията на технологичните процеси да се реализира посредством PLC,да се 

визуализират важните събития и да се осигури възможност за предаване чрез GSM на 

нотифицирани съобщения; 

- силовият трансформатор и трансформаторът СН да се монтират в съществуващите килии на 

Централната Разпределителна Подстанция (ЦРП); 

- разпределителната уредба 20кV да се разработи в съществуващите килии на ЦРП; 

- управлението, защитата и сигнализацията на хидроагрегата и помощните съоръжения да се 

осигуряват от командно табло (КТ), което ще се монтира в машинната зала. Мястото за 

монтаж да е избрано така, че да се осигури визуална връзка с асинхронния генератор и 

помощните съоръжения; 

- за управление на асинхронният генератор да се използват два режима: автоматичен и ръчен. 

(Ръчен режим за управление ще се използва само при наладъчи работи). 

- защитите на трансформатора и асинхронния генератор да действат при ръчен и 

автоматичен режими на работа; 

- като резервно захранване при аварийни режими да се използват акумулаторни батерии. 

 

Свързване към електроенергийната система (ЕЕС) 

МВЕЦ „Четрока“ ще бъде присъединена към ЕЕС посредством ВЛ20кV - „Кенан дере“. 

Електрическото присъединяване на ЗРУ 20 кV на МВЕЦ „Четрока“ към ВЛ20 Кv „Кенан 

дере“ ще стане чрез проходна плоча 20 кV (съществуваща ЦРП). 

 

Главна еднополюсна електрическа схема 

Разпределителната уредба на МВЕЦ „Четрока“ е предвидена да се реализира в 

съществуващите килии прислонен тип. Броят и предназначението на килиите са в 

съответствие с изискванията на Наредба №3/09.06.2004 г. за УЕУ и ЕПЛ и действащите в 

страната нормативни документи. Електрическата част на МВЕЦ „Четрока“ е разработена с 

два трансформатора 20/0,4 кV:единият силов, а другият за собствени нужди. ЗРУ е с една 

система събирателни шини на напрежение 20 кV. В килия „Извод 20 кV“ се предвижда 

прекъсвач (вакуумен, елегазов или маломаслен) с цел телеуправление и токови 

трансформатори за телеметрия. Килия „Мерене 20кV“ с токови и напреженови с кл. т. 0,5. 

Измерителната напреженова намотка е предвидено да се използва и за телеметрия. В килия 

„Трансформатор 400кVА“ при възможност може да се монтира и трансформаторът.  

 

2.  Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

 

Сградата на МВЕЦ „Четрока” и всички съоръжения са закупени от „Четрока” ООД с 

цел  основен ремонт и реконструкция за продължаване на експлоатацията им. МВЕЦ 

“Четрока” не представлява значим енергиен източник както по мощност, така и по 

производство на електроенергия. Инвестиционното предложение е алтернативен 

енергоизточник или т.нар. възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Водните 

електрически централи са екологично чисти енергийни източници. Предимството е в това, че 

при използването им не се изхвърлят никакви отпадъци и са практически неизчерпаеми. При 
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използването на ВЕИ като енергиен ресурс се предотвратява изхвърляне в атмосферата на 

големи количества вредни вещества, характерни за конвенционалните горива - въглероден 

диоксид, серен диоксид и формиращата се от него сярна киселина, пепел и др. в околната 

среда. 

Не се замърсяват водните ресурси, не се ангажират значителни територии  земи и 

други негативни екологични ефекти, които трудно се коригират за столетия. По този начин 

ВЕИ намаляват нуждата от очистване на околната среда, както и разходите за 

възстановяване на нанесени щети. 

Основното негативно въздействие върху околната среда при ВЕЦ изграждани на 

течащи води е свързано с режимните нарушения на оттока след водохващанията. 

 Проектът е съобразен с изискванията на Директивите на Европейския съюз и 

Протокола от Киото за прилагането на проекти за намаляване на парниковите газове, като се 

използват чисти и възобновяеми енергоизточници. Законодателният подход, стимулиращ 

използването на ВЕИ в страната, е обособен в Закона за енергетиката. В него се предвиждат 

мерки за поощряване и устойчиво използване на тези алтернативни енергоизточници. Към 

Закона е издадена и “Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа 

енергия, произведена от ВЕИ и по комбиниран начин, за издаване на „зелени сертификати и 

търговия с тях”. Тя е в сила от 1 януари 2005 г.Факт е и благоприятната и устойчива 

финансова среда. Изкупуването на произведената от ВЕИ електрическа енергия не е на 

преференционални цени. Преносното и разпределително предприятия са длъжни 

приоритетно да присъединяват централи, произвеждащи енергия от ВЕИ. 

Ремонта на МВЕЦ „Четрока” е икономически ефективно. Дейността е с висока 

рентабилност – ниски единични разходи за електропроизводство, които са основно 

амортизационни отчисления и  цени на изкупуване. Особеност на разходите на малките ВЕЦ 

е доминирането на инвестиционните разходи над експлоатационните, поради характера на 

производството – ниско потребление на материали, ниски разходи на труд, относително 

ниски разходи за такса  за  разрешено водовземане. 

Инвестиционното предложение е направено на базата на предварителни проучвания от 

инвеститора и проведени консултации с компетентни лица. 

Обобщавайки резултатите от тези проучвания, може да се направят следните изводи: 

 Ремонта и реконструкцията на МВЕЦ ”Четрока”  с  описаните параметри на 

съоръженията е технически възможно и представлява една икономически 

обоснована инвестиция; 

 В съответствие с предвидения режим на експлоатация се очаква годишно 

производство на електроенергия в размер на 2,0 GWh при средна (р=50%) по 

водност година. 

 В разглеждания участък централата ще оползотворява част от разполагаемите води 

на река Манастирска, които са природно възобновяем енергиен източник, и 

производството не е свързано с отнемане или замърсяване на водата. 

 МВЕЦ ще работи на течащи води и няма да нарушава естествения отток на реката. 

Ще се наруши трайно само режимът на оттока на реката в участъка между 
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водохващанията и централата, като за този участък (около 3100м) ще се осигури 

оводняване, за да се гарантира съхранението на биологичната пълноценност на 

екосистемата. 

 При продължаване експлоатацията на централата не се очаква да се засегнат ценни 

обработваеми земи и растителни видове, природни забележителности, защитени 

природни обекти или съществуващи съоръжения и комуникации. 

 Производството на ел.енергия от МВЕЦ е равностойно на премахване на 

експлоатацията на друг вид енергоносители: въглища, газ, мазут или атомно гориво, 

необходими за производството на еквивалентно количество ел.енергия. 

 

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

дейности 

 

Инвестиционното предложение няма връзка с други одобрени с устройствен план 

дейности в обхвата на въздействието. След приключване на процедурата по Закона за 

опазване на околната среда и Закона за водите ще се подадат документи в община Лъки за 

одобряване на инвестиционния проект. 

 

4.  Подробна информация за разгледани алтернативи 

 

Инвестиционното предложение предвижда извършване на основен ремонт и 

реконструкция на машинното оборудване на съществуваща МВЕЦ „Четрока”. Предвид този 

факт алтернативи не са разглеждани. 

Предварителните оценки по отношение очакваните въздействия върху компонентите 

на околната среда на този етап на проучването са незначителни и не предполагат 

прилагането на “нулева алтернатива”. 

 

5.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството 

 

            МВЕЦ „Четрока” е разположена в имот №000159 в землището на с. Лъкавица, 

община Лъки. МВЕЦ „Четрока” е с инсталирана мощност 240 Kw и нетен напор 73,34 м. 

Водохващането е на р. Манастирска на кота 890,55 м. 

            Напорния тръбопровод се състои от дебелостенни стоманени тръби, монтирани по 

течението на р. Манастирска (десен приток на р. Юговска) в сервитута на пътя, в участъка от 

водохващането до МВЕЦ „Четрока”, I-ви участък Ф356 с дължина 1407 м и II-ри участък 

Ф426 с дължина 1717 м, заедно с водохващането на кота 890,55 м изградено в местността 

„Крушов чатал”  при водосбора на р. Манастирска и р. Крушовска, състоящо се от 

водосъбирателни съоръжения – бент, утаител, метални вани и метални тръби. Последното 

действащо разрешително за водовземане издадено от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район Пловдив е с №0310/08.01.2003 г. със срок на действие до 2009 г. 

           Територията, на която е разположена МВЕЦ „Четрока” и всички съоръжения се 

намира в землището на  с. Лъкавица, община Лъки. Мястото, на което са разположени 

съоръженията на МВЕЦ „Четрока”   е  извън регулационните граници на населеното място. 
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Разстоянието от сградата на МВЕЦ „Четрока” до с. Лъкавица по права въздушна линия е 800 

м.   

Дейностите по ремонта и реконструкцията на МВЕЦ „Четрока” не изискват ползването на 

площи за временни дейности. 

 

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

капацитет, производителност 

 

Ремонта и реконструкцията на съществуващата МВЕЦ „Четрока” предвижда подмяна 

на част от оборудването в сградата на МВЕЦ и ремонт на другата част. В машинната зала ще 

се монтира нова турбина, нов генератор и нова дросел клапа. Електрическата инсталация 

вътре в сградата на МВЕЦ „Четрока” също ще бъде подменена. Мощността на хидрогрупата 

ще бъде 240 кВч и годишно производство на електроенергия 2000 Мвт.  Ремонта и 

реконструкцията обхваща само машинното оборудване на МВЕЦ „Четрока” и ще се извърши 

само в сградата. Не се предвижда строителството на нови сгради. 

 

7.  Схеми на нова или промяна на съществуващата пътна  инфраструктура 

 

 При ремонта и реконструкцията на съществуващата МВЕЦ „Четрока” ще бъде 

използвана съществуващата пътна мрежа. Имот №000159, в който е разположена сградата  на 

МВЕЦ и ЦРП граничи с асфалтов път от общинската пътна мрежа. Нова пътна 

инфраструктура или промяна на съществуващата няма да се изгражда.  

 

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

на закриване, възстановяване и последващо използване 

 

   Предвидено е едноетапно изграждане на обекта в срок от около една календарна 

година след получаване разрешение за строеж, разпределени по отделните подобекти както 

следва: 

- Подготвителни работи – 1 месец; 

- Ремонт и подмяна на машинното оборудване – 6 месеца; 

- Електрическа инсталация в сградата-1 месец 

- Ремонт на сградата на МВЕЦ – 2 месеца; 

- Пусково наладъчни работи -2 месеца; 

Подробният график за строително-монтажните работи е предмет на следващ етап на 

проектиране. 

Сравнително малките обеми на строителни материали не изисква ползването на  

площи за временно съхраняване. По-голяма част от доставяните материали ще се влагат 

веднага в строителния обект. 

Основните съоръжения имат дълъг експлоатационен период при съответно ниво на 

подръжка и експлоатация. Икономическият живот на малките ВЕЦ е над 50 години. В случая 

е приет 35 годишен икономически живот, което съответства на трайността на лимитиращите 

средства – машинно-електрическата част. 
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9.  Предлагани методи на строителство 

 

Предвижда се традиционна технология за изпълнение на отделните видове работи – 

монтаж на турбина и генератор, полагане на електрически кабели, вътрешна и външна 

мазилка по стени и тавани, монтаж на врати и прозорци и боядисване на стени и тавани. 

Машинното оборудване, което ще се подменя ще се доставя на обекта и веднага ще се 

монтира с помощта на механизация и ръчен труд. По време на строителството, при 

необходмост ще се използват действащите в района бази за производство на бетонови,  

варови разтвори и готови стоманени елементи. Строителните материали и дограми ще се 

закупуват от местни търговски и производствени фирми. 

 

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

експлоатацията 

 

  По време на строителството ще се използват материали за хидротехническото 

строителство: пясък, чакъл, цимент, дървен материал, стоманени профили и други. 

             Природния  ресурс предвиден  за използване по  време на експлоатацията на  МВЕЦ  

са  водите  на р. Манастирска,  които са възобновяем  природен ресурс. За  целите на 

инвестиционното предложение  е  изготвен  инженерно-хидроложки доклад,  който  ще 

оцени  водния ресурс  за  производство на електроенергия. Максимално уловимо от 

централата водно количество е определено на 0,575 м3/сек. Обемът на определените за 

енергодобив води в средна по отток година е изчислен на 12,4 млн м3, представляващ 54% от 

естествения отток. Екологичния минимум за МВЕЦ „Четрока” е 120 л/сек. 

 Оползотворените води ще бъдат връщани в реката след централата, без да бъдат 

променени както в количествено, така и в качествено отношение. 

  

11. Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани - видове, количества и начин 

на третиране 

 

 Известно е, че производството на ел.енергия от ВЕЦ е най-чистата и безотпадна 

технология. Независимо от това по време на строителството се предвижда, вследствие на 

човешката дейност, да има, макар и в минимални размери хранителни, строителни и метални 

отпадъци. 

 Генерираните отпадъци са строителни и битови и по - конкретно: 

 Генерирани отпадъци по време на строителството 

 

 - бетон 

   код: 17.01.01 

   количество; 1 м3; 

 

 - керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 

   код: 17.01.03 
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    количество: 100 кг (0,04) м3; 

 

   - кофраж - дървен материал 

     код: 17.02.01 

     количество: 0,3 м3; 

 

   - метални - от арматура и изрезки от тръби и ламарина 

     код: 17.04.05 

     количество: 50 кг; 

 

    - пластмаси 

     код: 17.02.03 

     количество; 2 0 кг; 

 

    - битови отпадъци 

     код: 20.03.01 

     количество: 1 м3 (0,75 т);  

     Количеството им е за периода на строителството. 

 

 Генерирани отпадъци по време на експлотацията 

 

    - отпадъци с характер на битови  

     код: 20.03.01 

     количество: 0,5 м3 (0,375 т);  

 

   За всички отпадъци се предвижда събиране, съхраняване в подходящи съдове и 

предаване на фирми имащи разрешително за дейности с тях. 

 Оценката за генерираните отпадъци има ориентировъчен характер като най - обща 

оценка за въздействието на генерираните отпадъци.  

 

 Отпадъчни води 

 

Отпадъчни производствени води при строителните дейности няма да се формират. 

Битово-фекални отпадъчни води ще се образуват от заетите в процеса на СМР хора. Ще се 

използват химически тоалетни. 

 

 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване отрицателните въздействия 

върху околната среда 

 

Предвидени са следните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху 

околната среда: 
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 Няма да се допусне при строителството да се засегнат имоти извън границата на 

площадката; 

 По време на строителството се предвижда използване на изправна строителна 

техника, което е гаранция за намаляване на вредните емисии от строителната и 

транспортна техника върху атмосферния въздух.  При работа с изправна 

строителна техника не се очакват разливи на горива и масла и замърсяване на 

почвите;  

 Третиране на формираните по време на строителството и експлоатацията на 

обекта отпадъци съгласно изискванията на действащата нормативната уредба по 

управление на отпадъците;  

 При строителство на обекта, е необходимо стриктно спазване на всички 

изисквания по БХТПБ, за да се предотврати здравния риск за работещите на 

обекта; 

 Няма да се използват методи на строителство и материали, които да окажат 

неблагоприятно въздействие върху здравето на хората и околната среда; 

 Предвиден е рибен проход, осигуряващ пропускане на отводнителните 

(екологичните) водни количества и миграция на ихтиофауната; 

 Не се предвижда изграждане на временни съоръжения; 

 В сградата на централата се предвижда маслоуловителна шахта и изгребна яма с 

утаител; 

 Отводнителните количества през периода на маловодие се определят съгласно 

нормативната уредба. 

 

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

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

жилищно строителство, третиране на отпадъчните води) 

 

Проектът за ремонт и реконструкция на МВЕЦ „Четрока” не предвижда други 

дейности, имащи пряко отношение към инвестиционното предложение. 

МВЕЦ ще произвежда електроенергия, която се подава към намиращ се наблизо 

електропровод. Имота, в който е изградена МВЕЦ „Четрока” граничи  път от общинската 

пътна мрежа и с р. Манастирска. Битовите отпадъчни води от персонала на МВЕЦ „Четрока” 

ще се заустват в изгребна яма. 

 

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение 

 

 Инвестиционното предложение е свързано с разрешителните, изисквани от Закона за 

водите (ЗВ), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и закона за енергетиката и 

енергийната ефективност (ЗЕЕФ). 

 

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 
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През периода на строителството  при транспортиране на строителни материали и 

оборудване по пътя ще има замърсяване с прах и отработени газове от машините. 

Замърсяването на въздуха е локално, с не висока степен и с възможност за бързо разсейване 

поради постоянното течение по речната долина. 

В процеса на експлоатацията на МВЕЦ не се оказва влияние върху климата и 

качеството на атмосферния въздух. 

В процеса на експлоатация се проявява значимото въздействие на МВЕЦ върху водите. 

Поради изграждане на подприщващо съоръжение в речното корито и улавяне и отвеждане на 

част от водите на реката към ВЕЦ се нарушава естествения режим на водния отток.  

Оставените в реката и преминаващи през рибния проход води са в размер определен 

съгласно нормативната уредба. Съгласно наличната хидроложка информация от ХМС през 

целия период на пълноводие е налице преливане. Преливните води подобряват състоянието 

на речната екосистема през периода когато са обичайно по - високи нуждите от вода. При 

допълнителните изследвания е възможно да се изисква размерът на отводнителните 

(екологични) водни количества да бъде увеличен. 

МВЕЦ оказва главно влияние върху ихтиофауната. Предвиденото водно количество за 

отводняване оставено в реката и провеждано през рибния проход осигурява свободна 

миграция на ихтиофауната както от долното водно ниво към горното, така и обратно.  

Всички останали животински видове са мобилни. През периода на строителството 

главно влечугите и земноводните ще напуснат своите местообитания, но след строителството 

голяма част ще се върнат в местата на старите местообитания. 

През периода на строителство източник на шум и вибрации са строителните и 

транспортни машини, машините за монтаж. Предвижда се строителството да завърши за 12 

месеца и да се работи в светлата част от денонощието. Голяма част от строителните работи 

ще се извършват ръчно. Въздействието върху населението от шум и вибрации е на 

преминаващите по пътя. В останалата част всички работни площадки и строителни участъци 

са достатъчно отдалечени от населени места. 

 

16. Риск от иинциденти 

 

   Всяко строителство крие потенциална опасност от инциденти и аварии. За намаляване 

на риска от аварии ще бъде създадена организация на строителния процес, като всеки вид 

дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. Във фазата на проектиране ще се 

разработи част БХТПБ и при спазване на необходимите условия опасността от 

производствени аварии ще се сведе до минимум. 

           Модулите на МВЕЦ са снабдени с автоматика, която спира работата на централата в 

случай на електрически или хидравличен проблем. По този начин няма възможност от 

възникване на инциденти, свързани с опасност за обслужващия персонал или намиращи се в 

съседство на обекта хора. 

По време на експлоатацията ще се извършва оглед за техническата изправност на 

съоръженията. Речното водохващане ще осигурява преминаване на екологичния минимум, ще 
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бъде изграден и рибния проход. Не се очаква влошаване качеството на водата. При 

изграждане и експлоатация на МВЕЦ няма да има изпускане на замърсяващи вещества. 

 

 

ІІІ.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 

 

Инвестиционното предложение ще се осъществи в имот №000159 в землището на с. 

Лъкавица, община Лъки. попадащ извън устройствената зона на населени места. Имот 

№000159 е с начин на трайно ползване – залесена територия. Имота е разположен извън 

границите на населено място, като най-близко разположеното населено място е с. Лъкавица, 

община Лъки и отстои на 800 м от площадката на МВЕЦ „Четрока”.   

Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не засяга  

защитени  територии  съгласно Закона  за  защитените територии. Съоръженията на МВЕЦ 

попадат на територията на ЗЗ „Родопи-Средни”  BG 0001031 за запазване на природните 

местообитания, като част от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“. ; 

 

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката 

или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 

ползватели на земи 

 

                Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение  се намират в   

землището на с. Лъкавица, община Лъки. Имот №000159 в землището на с. Лъкавица, 

община Лъки, където е разположена сградата на МВЕЦ „Четрока” граничи с имоти от 

Държавен горски фонд, имот общинска собственост (път от гр. Лъки до с. Манастир, община 

Лъки)  и р. Манастирска. Водохващането на МВЕЦ „Четрока” е съществуващо и се намира в 

границите на воден обект р. Манастирска. Напорния тръбопровод от водохващането до 

сградата на МВЕЦ „Четрока” преминава в сервитута на пътя от гр. Лъки до с. Манастир. 

Ремонта и реконструкцията на МВЕЦ „Четрока” предвижда дейностите да се извършват в 

сградата  и на самата сграда. Дейността, която се предвижда да се осъществява на 

площадката не влиза в конфликт с ползването на околните терени и не са необходими 

специални мерки за съвместяването им. 

 

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове 

 

В землищата извън границите на населените места и селищните образувания 

устройството и застрояването на отделни поземлени имоти се определя с Общ устройствен 

план (ОУП) по чл.105 на ЗУТ, когато има такъв.  
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При липса на ОУП се разработва Подробен устройствен план (ПУП) по чл.109 или 

чл.111 на ЗУТ. Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и 

начин на устройство на поземления имот, обхванат от плана.  

За територията, предназначена за реализация на инвестиционното предложение няма 

разработени  и одобрени устройствени  планове. Имот №000159 в землището на с. Лъкавица, 

община Лъки е с начин на трайно ползване – залесена територия. С Удостоверение №УТ-

157-1/10.08.2017 г. издадено от гл. архитект на община Лъки строежа масивна сграда ЦРП 

„Четрока” е обявен за търпим. 

 

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

зони, санитарно-охранителни зони и др.;Национална екологична мрежа 

 

            Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада  в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.  

Съоръженията на МВЕЦ попадат на територията на ЗЗ „Родопи-Средни”  BG 0001031 за 

запазване на природните местообитания, като част от Европейската екологична мрежа 

„НАТУРА 2000“. ; 

Съгласно становище на директора на Басейнова дирекция Източнобеломорски район  

район изх. № ПУ–01-293/06.12.2017 г. инвестиционното предложение е допустимо  от гледна 

точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние 

на водите при спазване на следните условия: 

 Да се реализира техническо решение за осигуряване на екологичния отток и 

неговото измерване след съоръжението за водовземане; 

 Провеждане на собствен мониторинг на екологичното състояние по биологичния 

елемент за качество (БЕК) - риби, между водохващанията и съответното хидротехническо 

съоръжение; 

 Да не се водовзема при маловодие (съгласно методика за екологичен отток); 

 Да се изготви план за изнасяне на дънни утайки и осигуряване на техническо 

решение за осъществяването му; 

 Да не се допускат сечи на естествена крайбрежна растителност; 

 Да не се променят съществуващите параметри на МВЕЦ „Четрока” съгласно 

издадено разрешително за водовземане № 03010/08.01.2003 г. в посока тяхното увеличаване; 

Съгласно становището на Басейнова дирекция  инвестиционното предложение не 

попада в границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за 

питейно-битово водоснабдяване и водоизточници на минерални води  

В близост не се намират обекти подлежащи на хигиенно-здравна защита.  

 

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси 

 

Природният ресурс – вода от течащ повърхностен водоизточник, предвидена за 

използване с оглед получаване на ел.енергия е с регенеративна способност в средносрочен 

аспект от време, в резултат на естествения приток, който е значителен.  
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Предлаганият режим на оводняване на реката ще запази необходимото екологично 

оводняване на реката, гарантиращо биологичната пълноценност на речната екосистема както 

и на крайбрежните местообитания. Оползотворените води ще бъдат връщани в реката след 

централата, без да бъдат променени както в количествено, така и в качествено отношение. 

Няма да има промени и в режима на притока по години, сезони и в денонощието.  

Дейностите предвидени при ремонта и реконструкцията на МВЕЦ „Четрока” няма да 

доведат до унищожаване на налична дървесна растителност. Ремонтните работи ще се 

извършат в сградата на МВЕЦ „Четрока” и на самата сграда.  

      Ремонта и реконструкцията на МВЕЦ „Четрока”  и в последствие експлоатацията на 

МВЕЦ не предвижда оказване на негативно въздействие върху регенеративната способност 

на природните ресурси.   

Няма да настъпят изменения в геоложката основа във връзка с  и експлоатацията на 

МВЕЦ. Почвите са с добра носимоспособност и безпроблемно ще поемат натоварванията от 

съоръженията.  

  

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение 

 

  Алтернативи по отношение на местоположението не са разглеждани тъй като МВЕЦ 

„Четрока” и всички съоръжения към него са съществуващи и са били в експлоатация. 

             МВЕЦ „Четрока” е съществуваща малка водноелектрическа централа, разположена в 

масивна сграда, ЦРП „Четрока” на площадка №1 рудник „Хан Аспарух”, с. Лъкавица, община 

Лъки, със застроена площ 122 кв.м. Масивната сграда, съгласно документа за собственост се 

състои от: 

- машинна зала за МВЕЦ на един етаж, със застроена площ 40,90 кв.м; 

- ЦРП на два етажа със застроена площ 81,20 кв.м. 

            МВЕЦ „Четрока” е с инсталирана мощност 240 Kw и нетен напор 73,34 м. 

Водохващането е на р. Манастирска на кота 890,55 м. 

            Напорния тръбопровод се състои от дебелостенни стоманени тръби, монтирани по 

течението на р. Манастирска (десен приток на р. Юговска) в сервитута на пътя, в участъка от 

водохващането до МВЕЦ „Четрока”, I-ви участък Ф356 с дължина 1407 м и II-ри участък 

Ф426 с дължина 1717 м, заедно с водохващането на кота 890,55 м изградено в местността 

„Крушов чатал”  при водосбора на р. Манастирска и р. Крушовска, състоящо се от 

водосъбирателни съоръжения – бент, утаител, метални вани и метални тръби. Последното 

действащо разрешително за водовземане издадено от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район Пловдив е с №0310/08.01.2003 г. със срок на действие до 2009 г. 

           Предвижда се част от машините и съоръженията да бъдат ремонтирани и 

възстановени в нормално експлоатационно състояние, а неподлежащите на ремонт ще бъдат 

заменени с нови машини и съоръжения. Сградата е в добро състояние и ще бъде извършен 

текущ ремонт. Не се предвижда извършването на ново строителство. 

Местоположението на площадката е подходящо и от гледна точка на изградената 

техническа инфраструктура – път, водопровод, електропровод и която е достатъчна за 

реализация на инвестиционното предложение. “Нулева” алтернатива не е разглеждана.   
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ІV.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

 

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 паметници на културата, 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. 

 

              Въздействие върху хората и тяхното здраве 

 

    Строително-монтажните работи при ремонта и реконструкцията на МВЕЦ „Четрока” 

са свързани  с известно шумово замърсяване, но по интензитет и времетраене  не се очаква 

надвишаване на нормите  за производствен шум. Те ще са  само по време на строителството 

и с ограничен обхват. 

В процеса на експлоатация на обекта не се предвижда  да се оформят съществени 

професионални вредности. Реализацията на проекта няма да доведе до поява на определени 

болести.  При спазване на технологичната и трудова дисциплина, както и при стриктно 

изпълнение на указанията при инструктажа по безопасност и здраве, хората  работещи на 

обекта и тяхното здраве ще бъдат защитени. 

Във връзка с това може да се заключи, че разглежданата дейност няма да доведе до 

засягане на здравето и до промяна на условията на живот на хората. 

  

            Земеползването  

 

   Имот №000159 в землището на с. Лъкавица, община Лъки е с начин на трайно 

ползване-залесена територия и не се нарушават земеделски земи и земеползване. 

Строителните работи ще се извършват само в сградата на МВЕЦ и на самата сграда, като се 

определят и съответните площи за складиране строителни отпадъци до изнасянето им до 

място определено от кмета на общината.  

 

             Материални активи 

 

    При строителството на обекта се предвижда да се използват  материални активи 

собственост на възложителя.  Въздействието по отношение на материалните активи ще бъде 

като цяло положително, свързано с производство на  енергия от ВЕИ.  

 

             Минерално разнообразие 

 

   Минерално разнообразие в обхвата на въздействие на инвестиционното предложение 

е голямо и реализацията на намерението няма да се отрази отрицателно върху този 



 18 

компонент. Първоначална МВЕЦ „Четрока” е изградена за нуждите на Рудник „Хан 

Аспарух” за добив на оловно-цинкови руди по подземен способ. Към момента дейността на 

рудника е преустановена. 

         Биологично разнообразие и неговите елементи 

Раститерен свят 

Растителната покривка е разнообразна, обхващаща всички горско - растителни пояси. 

Характеризира се с добре развита аркто-алпийска и по-слабо запазена клекова растителност – 

само в източната част на района, докато в западната е почти унищожена и са се създали 

вторични храстови ценози от сибирска хвойна (Juniperus sibirica), боровинки (Vaccinium vitis-

idaeaq V.uliginosum, V.myrtillus) и тревна растителност с доминиране на картълови 

фитоценози (Nardus strictaе) с превес на мощната власатка (Festuca validate). В този район 

доминират иглолистните гори от бял бор (Pinus sylvestris), обикновената ела (Abies alba) и 

бяла мура (Pinus peuce). В западната част на района, на по-ниски места преобладават 

горунови гори (Quercus delechampii), главно на западни, югозападни и южни склонове, 

докато на северните склонове най-много са буковите гори (Fagus sylvatica). По най-ниските 

терени в западната част на района и предимно на припечни места са развити ксеротермни 

формации на благуна (Quercus frainetto) и цера (Quercus cerris), а на мястото на силно 

деградирали гори  - вторични съобщества с доминиране на келявия габър (Carpinus orientalis).  

Надморската височина, където  се намира  МВЕЦ „Четрока” попадат в пояса на 

смесените гори.  

Основни формации в непосредствения район на инвестиционното предложение по 

северозападните склонове по долината на р. Манастирска са на дъба (Quercus frainetto) с 

участие на  келявия габър (Carpinus orientalis). По югозападният склон основна формация е на 

насаждения на белия бор (Pinus sylvestris). В крайпътното пространство растителните 

съобщества имат изцяло производен характер с доминиращо участие на габъра (Carpinus 

orientalis). 

По течението на р. Манастирска дървесната растителност е широколисна с 

доминиране на формацията на черната елша (Alnus glutinoza), която образува типични 

крайречни коридори. Във формацията вземат участие и чуплива върба (Salix fragilis). В по-

широкият обхват на речната тераса значително е присъствието на акация (Robinia 

pseudoacacia), бреза (Betula pendula), ясен (Fraxinus oxycarpa).  Не се отчита присъствието на 

чинар (Platanus orientalis). 

Издънковите храсталачни съобщества на върбата и тополата са характерни за района, 

като в тях вземат участие и: повет (Clematis vitalba), полска къпина (Rubus caesius), бъз 

(Sambucus nigra), дрян (Cornus mas), глог (Crataegus monogyna), шипка (Rosa canina). 

Тревната растителност в терасата на реката има изцяло производен характер и е 

представена основно от формациите на броеничестата ливадина (Poa sylvicola)  и ливадната 

власатка (Festuca pratensis). Същите принадлежат към мезофитния екологичен тип, като 

съобщеставата са формирани вторично. Съобществата на териториите, където се намират 

съоръженията на МВЕЦ „Четрока” са силно повлияни от човеката дейност. В тревостоя най-

често срещани видове са: обикновена овсига (Bromus commutatus), миризливка 

(Anthoxanthum odoratum), обикновен сенокос (Cynosurus cristatus), ливадна класица 
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(Alopecurus pratensis), мехуреста класица (A. urticulatus), глушица (Lolium perenne), 

обикновена полевица (Agrostis capillaris), пирейник (Elymus repens), миши ечемик (Hordeum 

murinum), блатна метлица (Poa palustris), ливадна детелина (Trifolium pratense), бяла детелина 

(T.repens), жълта детелина (T. patens), ланцетовиден жиловляк (Plantago lanceolata), 

обикновено лютиче (Ranunculus acris), воден морач (Oenanthe silaifolia), троскот (Cynodon 

dactylon), лисича острица (Carex vulpina), кучешка паламида (Cirsium canum), главеста дзука 

(Juncus capitatus), глухарче (Taraxacum officinale), класица (Alopecurus myosuroides) и др. 

В тревната растителност на бялборовите гори, през които преминава трасето на 

тръбопровода доминира планинската светлика (Luzula luzuloides)  

 

Животински свят 

Според зоогеографското райониране на България разглежданата територия се отнася 

към Рило-Родопския район, където евросибирските и европейските видове са с доминиращо 

участие и са  свързани с биомите на бореалния и неморалния фаунистични комплекси. 

 

Клас Риби (Pisces) 

В границите на изследвания район основен водоем е р. Манастирска. Видовия състав 

на реката не е разнообразен. От рибната фауна в участъка от реката, попадащ в района на 

предлаганиото инвестиционно предложение, най-често срещани са  видове от сем. 

пъстървови : 

  

       Очаквани въздействия 

 

 От всички очаквани въздействия от реализацията на инвестиционното предложение, 

най-силно се очаква да е въздействието на съоръженията на МВЕЦ върху ихтиофауната. 

Предвиденото водно количество за оводняване в реката провеждано от рибния проход, 

осигурява свободна миграция на ихтеофауната от долното водно ниво към горното и 

обратно. Като се има предвид, че водохващането  е от язов тип, се предполага че, няма да 

има нарушаване на връзката с участъците над водохващането, което да доведе до 

фргаментация на популациите от риби, при положение, че се осигури предвиденото 

оводняване. 

Вероятно, след преминаване на водата през турбините тя ще се обогатява 

допълнително с кислород и ще бъде с незначително по-висока температура, която няма да 

окаже влияние на рибните популации.  

Необходимо е обезопасяване на техническите съоръжения на централата за 

недопускане попадане на рибата в турбините. По време на експлоатацията е необходимо 

изнасяне на наносите от утаителя, което да се осъществява на малки порции ежеседмично. 

Това ще предотврати рязкото замътване на водата. Не трябва да се почиства утайника 

залпово. 

 

Клас Земноводни (Amphibia) 



 20 

На територията на МВЕЦ „Четрока” и в околностите се срещат вероятно 7-8 вида 

земноводни. При огледа на място бяха констатирани и има предпоставки за наличието на 

местообитания на следните видове: 

   

 Разред Безопашати (Ecaudata) 

 - планинска водна жаба (Rana temporaria) включена в Приложение № 2 на ЗБР  

 - дългокрака горска жаба (Rana dalmatina) включена в Приложение №  2 на ЗБР 

 - жълтокоремна бумка (Bombina variegata) включена в Приложение № 2 на ЗБР и - 

жаба дървесница (Hyla arborea) включена в Приложения № 2 и 3 на ЗБР 

 - кафява крастава жаба (Bufo bufo) включена в Приложение № 3 на ЗБР 

- зелена крастава жаба (Bufo viridis) включена в Приложение № 3 на ЗБР  

Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне местообитания на 

земноводни. 

По време на посещението в района на МВЕЦ „Четрока” не са установени крайречни 

разливи и локви, които да представляват естествени места за размножаване на земноводните 

и които могат да бъдат засегнати от реализацията му.  

В процеса на  експлоатацията на МВЕЦ не трябва да се допускат резки промени в 

нивото на реката. Този проблем е особенно актуален при пролетното пълноводие. 

Необходимо е съоръженията да осигуряват постоянен отток без резки колебания и залпови 

изпускания. Резките покачвания са крайно нежелателни през размножителния период, когато 

могат да се окажат пагубни за хайвера и ларвите на земноводните. 

  

Клас Влечуги (Reptilia)  са представени от:  

Сем. Гущери (Lacertidae) 

- ивичест гущер (Lacerta trilineata) 

 - зелен гущер (Lacerta viridis)  

 - ливаден гущер(Lacerta agilis) 

 - сив (стенен) гущер (Lacerta muralis) 

 Сем. Слепоци (Anguidae) 

 - слепок (Angus fragilis) включен в Приложение № 3 на ЗБР   

 Сем. Смокови (Colubridae) 

 - смок мишкар (Elaphe longisima) включен в Приложение № 3 на ЗБР    

 

Ивичестия гущер (Lacerta trilineata), зеления гущер (Lacerta viridis) и ливадния гущер 

(Lacerta agilisis) обитават влажните ливади, пасищата и захрастените скални склонове, а 

слепока (Anguis fragilis) предпочита рудерализираните райони и местата с мезофилни 

храстовидни обраствания. Има вероятност в района да се срещне по-широко 

разпространения за България смок голям мишкар (Elaphe longissima). 

 

 

Очаквани въздействия 
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Нарушаване на местообитания на влечуги са възможни в процеса на строителството 

най-вече на закрития напорен тръбопровод и ще касаят преди всичко представители на сем. 

Lacertidae. Въздействията ще са преки, незначителни и с краткосрочен характер. 

 

Клас Птици (Аves) За района са характерни представители, обитаващи пояса на дъба 

и иглолистните гори, окрайнините на горите, крайречните насаждения и населените места. 

В екологично отношение гнездовата орнитофауна на района може да бъде поделена 

хабитатно на следните комплекси: 

» комплекс на смесените широколисни гори; 

» комплекс на иглолисните гори  

 » комплекс на крайречните дървесни формации; 

» комплекс на крайречните ливади; 

» антропогенен комплекс. 

От орнитологична гледна точка значимостта на мястото  се определя от богатото 

видово разнообразие на гнездещи птици, включени в Червената книга на България, както и 

такива от европейско природозащитно значение. 

Направеното проучване за района на инвестиционното предложение показва следният 

най-вероятен видов състав:  

 

 Сем. Гълъбови (Columbidae) 

 - Гривяк (Columba palumbus) 

 - Гургулица (Streptopelia turtur) 

 Сем.Кукувицови (Cuculidae) 

 - Кукувица (Cuculus canorus) включена в Приложение 3 на ЗРБ 

 Сем. Сови (Strigidae) 

 - Чухал (Otus scops) включен в Приложение 3 на ЗРБ  

 - Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

- Кукумявка (Athene noctua), включена в Приложение 3 на ЗРБ 

 Сем. Козодоеви (Caprimulgiformes) 

- Козодой (Caprimulgus europaeus) включена в Приложение 3 на ЗРБ 

 Сем. Кълвачови (Picidae) 

- Сив кълвач (Picus canus), включен в Приложения 2 и 3 на ЗБР; 

- Чер кълвач (Dryocopus martius) включен в Приложения 2 и 3 на ЗБР; 

 - Въртошийка (Jynx torquilla) включена в Приложение 3 на ЗРБ 

-Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)  Приложения 2 и 3 на ЗБР 

 Сем. Чучулигови (Alaudidae) 

- Горска чучулига (Lullula arborea), включена в Приложения 2 и 3 на ЗБР 

 Сем. Лястовицови (Hirundinidae) 

- Селска лястовица (Hirundo rustica), включена в Приложение 3 на ЗРБ  

 Сем. Стърчиопашкови (Motacillidae) 

 Горска бъбрица (Anthus trivalis) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

 Планинска стърчиопашка (Motacilla cinerea) включена в Приложение 3 на ЗРБ  
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 Сем. Завирушкови (Prunellidae) 

 Горска завирушка (Prunella modularis) 

Сем. Мухоловкови (Muscicapidae) 

 - Червеногръдка (Erithracus rubecula) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

- Кос (Turdus merula) включен в Приложение 3 на ЗРБ  

 - Поен дрозд (Turdus  philomelos) включен в Приложение 3 на ЗРБ  

 - Имелов дрозд (Turdus viscivorus) включен в Приложение 3 на ЗРБ  

 - Малко белогушо коприварче (Sylvia  curruca) включено в Приложение 3 на ЗРБ 

 - Черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla) включено в Приложение 3 на ЗРБ  

 Сем. Синигерови (Paridae) 

 - Боров синигер (Parus ater) включен в Приложение 3 на ЗРБ  

 - Голям синигер (Parus major) включен в Приложение 3 на ЗРБ  

 - Качулат синигер (Parus cristatus) включен в Приложение 3 на ЗРБ  

 Сем. Зидаркови (Sittidae) 

 - Горска зидарка (Sitta europaea) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

 Сем. Авлигови (Orolidae) 

 - Авлига (Oriolus oriolus) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

 Сем.Сврачкови (Lanidae) 

 - Червеногърба сврачка (Lanius collurio) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

- Черночела сврачка (Lanius minor) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

 Сем. Вранови (Corvidae) 

- Сойка (Garrulus glandarius) 

- Сврака (Pica pica) 

 - Сокерица (Nycifraga caryocatactes) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

 Сем. Врабчови (Ploceidae) 

 - Домашно врабче (Рasser domesticus) 

 Сем. Чинкови (Fringillidae) 

- Чинка (Fringilla coelebs), включена в Приложение 3 на ЗРБ; 

 - Елшова скатия (Carduelis spinus) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

 - Червенушка (Pyrrhula pyrrhula) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

 Сем. Овесаркови (Emberizidae) 

 - Жълта овесарка (Emberiza citronella) включена в Приложение 3 на ЗРБ  

   

Очаквани въздействия 

Реализацията на проекта за ремонт и реконструкция  на МВЕЦ „Четрока” не 

предполага промяна в хабитатите обитавани от птиците като намаляване на тяхната площ, 

както и въздействие върху чувствителни видове, привързани към съответните хабитати. При 

строителството не се предвижда значително  унищожаване на храстова и дървесна 

растителност, която служи за обитаване на много видове птици. 
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Основното въздействие върху орнитофауната ще бъде в процеса на строителството и 

ще е свързано само с фактора шум, изразяващ се в безпокойство на пребиваващите в близост 

птици. 

 

Клас Бозайници (Mammalia)  характерни за района са: 

 Сем. Таралежи (Erinaceidae) 

 - Белогърд таралеж (Erinaceus concolor) 

Сем. Катерицови (Sciuridae) 

- катерица (Sciurus vulgaris) 

Сем. Полевки (Arvicolidae) 

- горска полевка (Clethrionomys glareolus) 

- подземна полевка (Microtus subterraneus) 

- сива полевка (Microtus arvalis) 

Сем. Мишевидни (Muridae) 

- Обикновена горска мишка ( Sylvaemus sylvaticus) 

- Полска мишка (Apodemus agrarius) 

 За горските територии по прилежащите планински склонове най-често срещани са 

сърната (Capreolus capreolus), благородния елен (Cervus elaphus), дивата свиня (Sus scropha).  

   

  Очаквани въздействия 

За едрите бозайници, въздействията ще бъдат свързани с повишените шумови 

характеристики и човешкото присъствие и ще се изразяват в временно отдалечаване от 

обитаваните от тях територии. 

 

Защитени територии 

Районът на инвестиционното предложение не засяга съществуващи защитени 

територии съгласно Закона за защитените територии (ДВ бр.133/98 изм. и доп........ДВ 

бр.28/2005 г.).   

 

Елементи на Националната екологична мрежа 

            Съоръженията на МВЕЦ”Четрока” попадат на територията на  ЗЗ „Родопи-Средни”  

BG 0001031 за запазване на природните местообитания, като част от Европейската 

екологична мрежа „НАТУРА 2000“. ; 

 

 

  Очаквани въздействия 

            При ремонта и реконструкцията на МВЕЦ „Четрока” не се предвижда да бъдат 

засягнати дървесни видове. Строителните дейности обхващат машинното оборудване вътре в 

сградата и самата сграда. 

 

           ЗАЩИТЕНА ЗОНА “РОДОПИ – СРЕДНИ” (BG 0001031)  

           Защитената зона е включена в списъка от защитени зони за опазване на природните 
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местообитания и на дивата флора и фауна, приет с Решение на Министерски съвет № 661 от 

16 октомври 2007 г. С Решение №811 от 16.11.2010 г.(ДВ бр. 96/2010 г.) площта на 

защитената зона е увеличена на 155107,683 ха. До настоящият момент зоната не е обявена 

със заповед на Министъра на околната среда и водите. Защитената зона включва родопските 

дялове Добростан - Преспа и Драгоица - Мечковец. Района е слабо населен. Във високите 

части са запазени иглолистни и букови гори, а в ниските – дъбово-габърови. Добростанският 

дял и резерват Червената Стена са с обширен карстов район с много скали и пещери. Река 

Арда е все още запазена в средното си течение. 

 

Териториално защитената зона попада в области Пловдив, Смолян, Хасково и 

Кърджали, съответно в теритоиалния обхват на РИОСВ-Пловдив, РИОСВ-Смолян и РИОСВ-

Хасково. Защитената зоната опазва една от малкото останали жизнени популации на 

сухоземни костенурки в района планините ображдащи на Горнотракийската низина. Тя 

защитава едно от двете малки находища на местообитание 92C0 в планините ображдащи 

Горнотракийската низина. Зоната защитава единственото известно историческо находище на 

Еlaphe situla в планините ображдащи Горнотракийската низина. В зоната е северната граница 

на разпространение на местообитание 9270. Зоната също така опазва значителна бройка 

мечки на тяхната източна граница на разпространение в южна България. Източната ниска 

част на зоната е едно от най- важните места за опазване на Elaphe quatorlineata sauromates.  

  

 Предмет и цели на опазване 

 Цели на опазване  

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително 

и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на 

средата.  

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 

приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на 

видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.  

 

2. Предмет на опазване 

 2.1 Природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG 0001031 

“Родопи – Средни” 

 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

 92C0 Гори от Platanus orientalis  

6430 Хидрофилни съобщества от високи треви равнините и в планинския до 

алпийския пояс  

5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик  

5210 Храсталаци с Juniperus spp.  
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9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum  

9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum 

9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)  

9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum  

9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове  

91AA Източни гори от космат дъб 

 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори  

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори  

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа  

9270 Гръцки букови гори с Abies borisii-regis  

9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)           

9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор  

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi                   

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху 

варовик(FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи)  

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества  

62D0 Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества  

6510 Низинни сенокосни ливади  

6520 Планински сенокосни ливади  

8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове  

8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове 

 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или 

Sedo albi-Veronicion dillenii  

8310 Неблагоустроени пещери  

92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba  

3160 Естествени дистрофни езера  

3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

CallitrichoBatrachion  

4060 Алпийски и бореални ерикоидни съобщества  

4090 Ендемични оро-средиземноморски съобщества от ниски бодливи храстчета  

6230 Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в планините 

 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища  

7220 Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion)  

7230 Алкални блата 

91ВА Мизийски гори от обикновена ела  

91WO Мизийски букови гори 

 

          Въздействие върху почвите 

Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до трайно 

унищожаване на застроената площ .   

Експлоатацията на обекта не предвижда негативно въздействие върху почвите в 

района. 
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         Единични и групови паметници на културата 

На територията на площадките за строителство и в близост до нея не са разположени 

археологически  паметници и паметници на културата, и строителството, и експлоатацията 

на обекта няма да предизвика засягане, повреждане и разрушения на исторически или 

културни паметници.  

 

         Въздействие върху  водите  

         Територията на инвестиционното предложение попада в Източнобеломорски  басейнов 

район. Основна хидрографска единица е р. Манастирска. Отточният режим на р.Манастирска 

е повлиян главно от притоци, които формират основно пролетно-лятно пълноводие с майски 

максимум по цялото протежение на реката , превишаващо почти два пъти вторичното 

есенно-зимно пълноводие. Маловодието е сравнително краткотрайно, с месечен минимум 

през август-септември. Повишената водност на реката и притоците й в котловинните 

понижения се дължи на обилното им подхранване с грунтови води от алувиалните 

отложения и наносните конуси. 

В горното течение водосборният басейн на река Манастирска е силно залесен 

предимно с иглолисни гори. Склоновете на реката са  стръмни. Леглото на реката е в 

синхрон със залесеността и наклона. В горното течение то е постоянно, стабилно, скалисто 

или покрито с едър чакъл и големи каменни блокове. В средното и долно течение коритото 

лъкътуши през сравнително широка долина. Запълнено е с наносен материал. 

За целите на инвестиционното предложение е извършено предварително инженерно-

хидроложко проучване свеждащо се до определянето на: 

- средномесечни и средногодишни водни количества – редица на притока; 

- водно количество за оводняване; 

- трайносни криви на притока; 

- плаващи и данни наносни количества; 

- максимални водни количества с годишна вероятност на превишаване 0,5, 1 и 5 5%. 

 

Естественият режим на оттока на река Манастирска е незначително   нарушен. От 

водосбора на реката се отнемат минимални количества вода за питейно-битово 

водоснабдяване. 

Редицата на притока при МВЕЦ „Четрока” е съставена с помощта на районните 

отточни зависимости и редицата на притока на ХМС, като е използвано специално 

математическо преобразуване.  

Водно количество за оводняване 

От особено значение е определянето на размера на минималното водно количество на 

реката, което трябва да бъде осигурено във всеки случай за нейното оводняване и запазване 

на биоразнообразието. С инженерно-хидроложките проучвания Qср.мес.мин. с обезпеченост 

95 % на р. Манастирска при створа на МВЕЦ „Четрока” е определено от редицата с 

Qср.мес.мин., съставена с данни от 35 годишна редица. Получено е водно количество Qов = 
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0,120 м3/сек. Водното количество е определено съгласно „Временни критерии за оводняване 

на речните течения”. 

Изхождайки от Заповед РД – 1383/18.11.2003 г. на Министъра на околната среда и 

водите, съгласно която минимално допустимия отток в реките, приложим за територията на 

цялата страна да представлява 10 % от средното многогодишно водно количество, 

определено въз основа на представителен период, като това водно количество не може да 

бъде по-малко от минималното средномесечно водно количество при обезпеченост 95 % за 

съотвветния пункт при ненарушен режим, е прието водно количество Qов = 0,120 м3/сек. за 

оводняване коритото на р. Манастирска след  водохващането на малката водноелектрическа 

централа. 

 

          Рисковите енергийни източници – шум, вибрации, радиации, както и     генетично 

модифицирани организми. 

При строителството на обекта се очаква шумово натоварване на околната среда, но 

няма да се засегнат жилищни райони. Шумът ще е с променлив характер и ще бъде 

генериран от транспортната и строителна техника. Въздействето ще е незначително, в 

рамките на допустимите параметри, ще се осъществява основно в светлата част на деня в 

кратки срокове, периодично и краткотрайно. 

По време на експлоатацията шумовото натоварване се очаква да бъде в рамките на 

фоновите нива за района и шумовата характеристика на територията няма да се промени.  

Строителната и експлоатационна дейност не е източник на вибрации в околната среда. 

Вибрациите, възникващи при някои специфични дейности, се ограничават в рамките на 

работната среда. 

 

          Атмосферен въздух 

 По време на строителството основни замърсители на въздуха ще бъдат вредните 

вещества в отработени газове на строителната и транспортната техника, използвана при 

изграждане на обекта – въглероден оксид, серни и азотни оксиди, въглеводороди, твърди 

неизгорели частици от горивата и др. По време на строителството се очаква да се отделят 

прахо-газови емисии със завишени концентрации, главно по отношение на прах (изкопни, 

насипни, товаро-разтоварни дейности).  

Като цяло количеството на строително-монтажните работи, свързани с ремонта и 

реконструкцията на централата за поизводство на електроенергия са малки, така че и 

вредностите от автотранспорта и строителната механизация също ще са малки по количество, 

за ограничено време и на малка площ, отдалечени от жилищни зони. 

По време на експлоатацията не съществува риск от  влошаване на качеството на 

атмосферния въздух, в следствие замърсяването му с вредни вещества над допустимите 

концентрации. Може да се направи извода, че изграждането и експлоатацията  на централата 

няма да промени качеството на атмосферния въздух в района. 

 

          Различните видове отпадъци и техните местонахождения 
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Строителството на обекта и неговата експлоатация ще доведат до формиране на отпадъци на 

площадката.   

1. По време на строителството: 

- Битови отпадъци от персонала извършващ строителсвото на обекта; 

- Строителни отпадъци – смеси от бетон, тухли, керемиди и др.; 

- Метални и дървени отпадъци; 

- Земни маси от изкопните работи; 

- Хартиените, картонените и пластмасови опаковки; 

- Опаковки от опасни вещества или замърсени с опасни вещества. 

2. По време на експлоатацията: 

- Битови отпадъци; 

-  Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак; 

- Смесени метални отпадъци от ремонт или демонтиране на съоръжения; 

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от 

фирмата по сметоизване и сметосъбиране съгласно сключен договор. 

Част от изкопаните земни маси ще се използват за обратна засипка.   

Строителните отпадъци и земните маси, ще се събират и ще се извозват своевременно 

от площадката, от фирма имаща разрешение (регистрационен документ) за дейности с 

отпадъци и  депонират на място определено от кмета на общината. 

Металните и дървените отпадъци ще се събират отделно и предават за вторична 

преработка. 

Хартиените, картонените и пластмасови опаковки ще се събират и извозват на базата на 

сключени договори от лицензирани фирми. 

Опаковки от опасни вещества или замърсени с опасни вещества ще се предават за 

третиране на фирми с Разрешително за дейности с такива отпадъци.  

Събирането на негодните флуорисцентни тръби (луминисцетни лампи) ще се извършва 

след всяка подмяна на същите. Те ще се съхраняват временно в определено за тази цел 

помещение и в последствие ше се предават за третиране на фирми с Разрешително за 

дейности с такива отпадъци.  

Смесени метални отпадъци, които ще отпадат от ремонт на технологично оборудване, 

подмяна на възли или извеждане от експлоатация на оборудване и съоръжения ще се събират 

и временно съхраняват на определена за целта площадка до предаване на физически или 

юридически лица, притежаващи Разрешително за дейности с такива отпадъци. 

 

          Въздействие върху ландшафта 

В резултат от реализацията на инвестиционното намерение не се очаква влошаване на 

качествата на ландшафта. 

Реализацията на намерението няма да предизвика съществени изменения в структурата и 

функционирането на ландшафта, които да предизвикат нарушения на екологичното 

равновесие в района. 
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Ландшафтът в района се определя като устойчив, тъй като запазва в условията на 

антропогенни въздействия своята структура и свойства.  

 

         Земни недра 

В етапа на строителство няма да има нарушение на земната среда, защото изкопни 

работи няма да се извършват. 

На територията на обекта и в близост до него има установени находища на полезни 

изкопаеми – площадката не влиза в конфликт с находища за полезни изкопаеми, които да са в 

експлоатация или на новооткрити такива, на които предстои разработване. 

  

         Физични фактори 

 

Реализацията на инвестиционното предложение ще е свързано с промени в 

акустичната среда. През периода на строителството източници на шум и вибрации ще бъдат 

строителните и транспортни машини. Очакваните нива на шум ще бъдат от 70 – 75 dB A до 

около 90 dB A. Като цяло строителството е предвидено да бъде завършено за около една 

година и ще се работи в светлата част на денонощието. Очакваните параметри на работната 

среда са в рамките на нормативите за зоната на съответната категория труд. Очакваните нива 

на вибрации касаят работната среда и са в границите на СНХ. 

Нивата на шум за околната среда ще бъдат значими в непосредственият район на 

строителната площадка, но без въздействие върху обекти, подлежащи на здравна защита.  

Физичните фактори – шум и вибрации ще имат основно въздействие върху  работниците 

заети в строителните работи и обслужващи съответната сроителна и транспортна 

механизация.. 

Изискванията към оборудването и шумозащитната конструкция на сградата на МВЕЦ 

изключва натоварване от шум извън сградата над нормативно приетото. Шумовото 

въздействие се свежда до минимум чрез използване на съвременни ефективни 

шумоизолационни материали при строителството на МВЕЦ, така че влиянието на този 

фактор по време на ескплоатацията да бъде в допустимите за човешкото здраве граници. 

 

2. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение 

 

        Територията предвидена за реализация на инвестиционното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.  

Съоръженията на МВЕЦ”Четрока” попадат на територията на  ЗЗ „Родопи-Средни”  BG 

0001031 за запазване на природните местообитания, като част от Европейската екологична 

мрежа „НАТУРА 2000“. ; 

    Съгласно писмо на директора на РИОСВ - Смолян инвестиционното предложение 

попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл.2, ал.1, 

т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, 
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програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони, поради което подлежи на оценка на съвместимостта. 

 

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

средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно) 

 

През периода на строителството отрицателните въздействия са:  

преки, дълготрайни (в рамките на строителството), временни, без кумулативен ефект.

 През периода на експлоатацията отрицателните въздействия върху водите и 

ангажираните от съоръженията земи са: преки, постоянни, дълготрайни, без кумулативен 

ефект. 

Положителното въздействие от изграждането на МВЕЦ е свързано с осигуряване на 10 

работни места през периода на строителството и до 5 работни места за квалифициран работен 

персонал по време на експлотацията на обекта. 

Основното предимство на малките централи е производството на електроенергия от 

възобновяем източник. 

 

4. Обхват на въздействието - географски район, засегнато население, населени 

места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.) 

 

Обхватът на въздействие е минимален и не засяга географския район и населени места. 

Най-близко населено място е с. Лъкавица  на  800 м. 

 

5. Вероятност за поява на въздействието 

 

   Вероятността от поява на негативно въздействие се определя като малка, имайки 

предвид характера на инвестиционното предложение и наличните природни характеристики и 

дадености на района. Не се очакват вторични  и кумулативни въздействия от реализацията на 

инвестиционното предложение. 

 

6. Продължителност. честота и обратимост на въздействието 

 

    Продължителността на въздействието може да се каже, че съвпада с периода на 

строителството на обекта. Като се вземат в предвид несъществените изменения, които могат 

да настъпят по отделните компоненти, вследствие на строителството и експлоатацията на 

обекта и добрите възможности на района за самовъзстановяване, може да се говори за 

обратимост на въздействието.  

 

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

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 

отрицателни въздействия върху околната среда 

 

Мерките, които ще е необходимо да са спазват за намаляване, ограничаване и 

недопускане на негативно влияние върху компонентите на околната среда се предвиждат като: 

 При изготвянето на инвестиционните проекти за обекта да се включат всички мерки, 
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условия и ограничения свързани със законодателството и местните условия; 

 Да се упражнява непрекъснат контрол от възложителя по отношение изпълнението на 

проекта; 

 Запазване доброто състояние на съседните територии в района; 

 Да се спазва необходимата трудова дисциплина при извършване на работите по 

депониране на земни маси при изпълнението на изкопните работи от направата на 

фундаментите; 

 Техниката да работи в изправно състояние за да се предотвратяват всякакви течове на 

гориво-смазочни материали; 

 Обучение на персонала – строители и работещи на площадката и в последствие на 

съоръжението; 

 Дейностите с отпадъци да се извършват съгласно съгласно изискванията на 

действащата нормативната уредба по управление на отпадъците; 

 За транспортиране, депониране и обезвреждане на отпадъците, да се сключват 

договори с лицензирани фирми; 

 Да се извършва необходимия контрол и мониторинг за работата на съоръженията. 

 

 

 

8. Трансграничен характер на въздействията 

 

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага 

трансгранично въздействие. 

 

 

 

 

      Управители: 

                    ………………… 

                                                                                                            Стефан Милков         

   

                                                                                                            …………………     

 

                                                                                                            Иван Иванов 
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