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Риболовен клуб 

„БАЛКАНКА” 

www.balkanka.bg 

 
ДО:  
Министъра на околната среда и водите 
г-жа Ивелина Василева 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
За достъп до информация  

 
Подател: Сдружение „Балканка”, гр. София, ул.Александър Малинов №87    
Чрез своя представител:  Димитър Йорданов Куманов 
Адрес за кореспонденция:       София, ж.к.Стрелбище, бл.8, вх.Д, ап.87 

Тел.0887 931 241    dkoumanov@abv.bg 

 
Уважаема госпожо Василева, 
Във връзка с постъпила в Сдружение Балканка информация за решение на 

Окръжен Административен Съд Благоевград, относно инвестиционно предложение 
за изграждане на МВЕЦ на река Камешница, десен приток на река Струмешница, с 
възложител ЕКО БЕЛ ЕООД, се обръщаме към Вас с молба за достъп до 
информация. 

Преди да конкретизираме молбата, се налага да Ви информираме, че 
новината постъпи от местни хора от района на гр.Петрич, които имат къщи за гости в 
селата около Природен Парк Беласица и се надяват да развиват селски и еко 
туризъм, за които Каменишките водопади и екопътеката покрай тях ще бъдат една 
от основните атракции. 

В хода на процедурата по проверка на сигнала, която извършихме, с огромна 
изненада установихме, че наистина Окръжен Административен Съд Благоевград, на 
31.05.2016г., е публикувал решение № 678 по жалба на ЕКО БЕЛ ЕООД срещу отказ 
на БДЗБР да издаде ново разрешително за водовземане за описаното ИП. Ето линк 
към решението, за да се запознаете: 
http://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/b99?OpenDocument 

 
Като поздравяваме БДЗБР за първоначалния отказ, който, поради непълни 

основания, ненапълно съответства на законодателството, изказваме огромна почуда 
от неумелата защита на тяхното решение пред съда и още по-голяма изненада, че 
не са обжалвали решението на по-горна инстанция. 

 
Но, хубави или лоши, намираме, че влезлите в сила решения на съда трябва 

да бъдат спазвани. Това означава, че в скоро време предстои издаване на ново 
разрешително за водовземане от БДЗБР за гореспоменатото ИП, което да отразява 
указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите към решението 
на съда. 
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 Намираме също така, мотивите на съда за непълни и неоснователни! 
Така например, не е отчетено, че освен в Защитена Зона Беласица BG0000167, ИП 
попада и в границите на ПП Беласица. Понеже защитената зона не е обявена със 
заповед на министъра на ОСВ - това е основният мотив на съда, че чл.118ж от ЗВ не 
бил приложим.  
 
 Обаче защитената територия ПП Беласица е обявена още през 2007г. със 
ЗАПОВЕД № РД-925 от 28 декември 2007 г. ДВ бр. 8 от 25.01.2008 г. на министър 
Джевдет Чакъров и очевидно забраната на чл.118ж, ал.1, т.4 във връзка с чл.119а, 
ал.1, т.5 относно защитените територии е валидна и трябва да бъде отчетена при 
новото решение на БДЗБР. 

В другия основен мотив на съда е казано следното:  
В Решение № 51-ОС/2011 г. на Министъра на околната среда и водите по 

оценка за съвместимостта /с което е съгласувано инвестиционното 
предложение със същите параметри/ е посочено, че реализирането на МВЕЦ на р. 
Струмешница ще засегне само 0.0141 % от площта на Защитена зона 
„Беласица“, което няма да доведе до увреждане на целостта и функционалната й 
структура, както и че предложението е допустимо спрямо режимите, утвърдени 
с Плана за управление на речните басейни. 

 
И съдът е приел, че Решение № 51-ОС/2011 г. на минисътра на ОСВ е 

законосъобразно, въпреки че то не е, а отказът на БДЗБР, базиран на забраната в 
ПУРБ е незаконосъобразен. Това просто значи, че съдът приема забраните в ПУРБ 
за неприложими, защото с други решения някой министър ги е обезмислил, което е 
невъзможно. Обратното би означавало, че тези ПУРБ, стари и нови, са безмислени, 
след като всеки министър може да ги отменя, когато иска и заради когото иска. Да не 
говорим, че отмяната не е станала публично и не е обявена официално, за да може 
да бъде оспорвана по съответния ред от заинтересованите страни като нас, които се 
надяваме, че тези ПУРБ значат нещо. 

 
Сега, при положение че БДЗБР ще издава ново разрешение за водовземане, 

въпреки че не трябва, защото забраната на чл.118ж е, и е била валидна за 
обявената защитена територия и забраната в ПУРБ 2010-2015 на ЗБР също е, и е 
била валидна по време на отказа на БДЗБР, следва да се отчетат и следните важни 
обстоятелства: 

 
1. БДЗБР би следвало да се обърне към РИОСВ Благоевград и към МОСВ с молба 

за становище относно валидността на всички решения по ОВОС/ОС на ИП с 
предмета и целите на ЗЗ Беласица BG0000167. Това значи, че Решение № 51-
ОС/2011 г. на минисътра на ОСВ ще бъде цитирано в отговорите и обявено за 
валидно, доколкото срокът му на действие не е изтекъл. 

2. БДЗБР би следвало да се обърне към Дирекцията на ПП Беласица и към МОСВ с 
молба за становище относно допустимостта на ИП спрямо режимите и нормите 
на ПУ на ПП Беласица, приет с решение на МС №120 от 24 февруари 2016г. ДВ 
бр.17/01.03.2016г. 
 
Уважаема госпожо Василева, 

Във връзка с гореизложеното, Сдружение Балканка има намерение да възрази 
мотивирано срещу бъдещото решение на БДЗБР за издаване на разрешително за 
водовземане на гореспоменатото ИП. Основните мотиви за възражението ще бъдат: 
1. Че не е спазен чл.118ж, ал.1, т.4 във връзка с чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ по 

отношение забраната за водовземане за производство на електроенергия в  
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