














 

 

























 

 

До 

Директора на Регионална инспекция по околната среда и 

водите - София 

 

5.04.2016г. 

 

Относно: Организиране на работна среща относно ИП 

МВЕЦ „СВОДЕ” на р. Малък Искър в землището на с. 

Своде, община Правец 

 

Уважаема госпожо Петкова, 

Във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ „СВОДЕ” на р. Малък 

Искър в землището на с. Своде, община Правец, Риболовен клуб Балканка и WWF България 

надлежно подадоха отрицателни становища и участваха в обществено обсъждане в с. Своде.   

Със заявление за достъп до обществена информация (Ваш вх.№94-00-3798) ние поискахме и 

надлежно ни бе предоставено копие от протокола от въпросното обсъждане, както и отговор на 

нашето и други становища.  След запознаване със същия със съжаление констатирахме, че 

представеният на Вашето внимание протокол далеч не отразява реалната действителност и начина, 

по който протече общественото обсъждане в с. Своде.  Нещо повече, дори не е споменато, че 

проектът не получи дори едно единствено положително становище нито от местните хора, нито от 

различните представители на неправителствени организации, нито от риболовни и спортни клубове.  

Напротив, поне в първото изказване на представителя на Сдружение Балканка беше изказано 

категорично възражение срещу проекта. По отношение на въжения мост, на въпрос от местните 

хора дали ще бъде залят, отговорът на проектанта инж.Славка Куюмджиева бе, че ще бъде залят, 

поради което ще трябва мостът да се повдигне, а това обстоятелство е невярно отразено в 

протокола. Да не говорим за притесненията на местните хора във връзка с риска от наводнения, тъй 

като река Малък Искър доста често е наводнявала населените места в района, включително ниските 

части части от с.Своде покрай реката.  

Поради това разминаване между реалността и описаното в протокола, ние се обръщаме към 

Вас с молба да организираме работна среща.  На същата ще Ви запознаем с нашите мотиви да не 

сме съгласни с въпросното ИП и ще ви запознаем с допълнителни обстоятелства, понеже и ние 

познаваме района перфектно.  Най-вече на подобна среща ще можем да Ви запознаем с 

притесненията на местните хора и да Ви представим подписката от местното население против 

строителството на въпросната ВЕЦ.   

За целта предлагаме на срещата в удобно за Вас време да присъства и един от 

инициаторите на подписката – г-н Боян Симеонов, чийто род е от съседното село Калугерово и е 

отрасъл в района.  Би било добре на срещата да присъстват представителите на РИОСВ София, 

които присъстваха и на общественото обсъждане 

 

Надяваме се ползотворното ни сътрудничество да продължи и да имаме поредния конструктивен 

диалог с Вас и РИОСВ-София. 

 

С уважение,           Дата:06.04.2016г. 

За WWF-Дунавско-Карпатска програма България 

…………………………….. 

Любомир Костадинов - Експерт програма „Води“ 

За Сдружение Балканка, гр.София 

…………………………….. 

Димитър Куманов  

 

За контакти: 

Любомир Костадинов, WWF България, София, 

ул.Иван Вазов, №38, ап.3-4. Тел. 0889 192 572, 

lkostadinov@wwfdcp.bg 

Димитър Куманов, Сдружение Балканка, 

гр.София, - София, ж.к.Стрелбище, бл.8, вх.Д, 

ап.87; Тел.0887 931 241,    dkoumanov@abv.bg 
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