РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

РЕШЕНИЕ № СЗ-24-ОС/ 2014 г.
за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие
На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 и чл. 18, ал.1 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.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от
11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата
(вх.№3306/09.10.2014г.)
РЕШИХ
Съгласувам: осъществяването на инвестиционно предложение за „Електрическо захранване за
имот № 002064 в землището на село Шаново, община Мъглиж”, засягащо в границите на
защитена зона „Река Тунджа – 1” с код BG0000192 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху защитените зони.
с възложител: Атче Смаил Смаил, с. Шаново, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора.
характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение
предвижда изграждане на електрическо захранване за имот № 002064 в землището на село
Шаново, община Мъглиж. Имот № 002064 е нает от възложителя чрез договор за аренда за 20
години от община Мъглиж. С оглед използването му предназначение е необходимо захранване с
електроенергия. Трасето на електропровода ще преминава през поземлени имоти с №№ 000438
000280 в землището на с. Юлиево и 001622, 001591, 001624, 002064 в землището на с. Шаново,
община Мъглиж, област Стара Загора. С вх.№3306/09.10.2014г. в РИОСВ - Стара Загора е
постъпило уведомление за ИП по чл.10, ал.1, с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 информация и документ за платена такса 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).
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 (ЗБР) и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони)
от Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС).
Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, попадаща в границите на
защитена зона:
“Река Тунджа 1” с идентификационен код BG 0000192, за опазване на типовете природни
местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и
опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение
№ 2 от ЗБР;
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg

МОТИВИ

По представените в настоящото производство от възложителя, информация и картен материал се
установява, че трасето на електропровода ще преминава през поземлени имоти с №№ 000438,
000280 в землището на с. Юлиево и 001622, 001591, 001624, 002064 в землището на с. Шаново,
община Мъглиж, област Стара Загора.
Трасето на ел.кабела започва от ново електромерно табло, разположено върху съществуващ
трафопост в регулацията на село Юлиево. Продължава на запад и след това на юг където навлиза
в поземлен имот № 000438 - път IV клас, собственост на община Мъглиж. Продължава на
югозапад и навлиза в ПИ 000622- път IV клас в землището на селото. Продължава на югозапад
пресича 001597 - полски път и навлиза в ПИ 001624 /полски път/ и достига до ПИ 002064.
Дължината на трасето на ел. кабела е 178.13 м, от които 27 м са в границите на урбанизирана
територия на селото, а 151.13 м извън регулация на селата Юлиево и Шаново. Площта на
сервитута е 348.34 м2, от които 60.25 м2 са в урбанизирана територия а 288.09 м2 са в поземлен
фонд. Сервитутната ивица е двустранна с широчина един метър.
Не се предвижда изграждане на нова или допълнителна инфраструктура, като ще се използват
съществуващите общински пътища. Транспортната инфраструктура в района е сравнително добре
развита.
Не е необходимо да се обособяват площадки за депониране земни маси, тъй като те веднага след
полагане на кабела ще се използват при зариването му. Хумусно покритие липсва, тъй като то е
иззето в миналото и в момента пътят е с глинесто и чакълено покритие. Няма да се ползват
природни ресурси.
Трасето обхваща изцяло равнинен терен с без растителност. Общо фитоценозата е съставена от
широко разпространени видове. Сред тях няма защитени от Закона за биологичното
разнообразие. В този смисъл не се засягат по никакъв начин и не се очаква въздействие върху
включените в предмета на опазване на защитена зона „РЕКА ТУНДЖА 1”,местообитания Континентални солени ливади /1340*/, Естествени еутрофни езера с растителност от типа
Magnopotamion или Hydrocharition /3150/, Равнинни или планински реки с растителност от
Ranunculion fluitantis и Callitricho-Вatrachion /3260/, Реки с кални брегове /3270/, Отворени
калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi /6110*/, Полуестествени
сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни местообитания
на орхидеи) /6210*/, Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до
алпийския пояс /6430/, Низинни сенокосни ливади /6510/, Силикатни скали с пионерна
растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii /8230/, Алувиални
гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior /91E0*/, Крайречни смесени гори от Quercus robur,
Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки /91F0/, Балканопанонски церово-горунови гори /91M0/ и „Крайречните галерии от Salix alba и Populus alba”
/92A0/.
Не се отнемат площи от защитената зона. Временно се засягат по-малко от 300 м2 или 0.00003 %
от нейната площ, което не променя площното разпределение на земите, тъй като не се сменя
предназначението им. Силно ограниченият характер на мероприятията по изграждането на
електропровода предполага само временно и в много къс отрязък от време присъствие на хора и
техника в района, което няма да се отрази или ще окаже незначително въздействие върху
целевите животински видове. Не се отнемат площи от хранителната база и не се прекъсват
характерни за района хоризонтални и вертникални миграции.
Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се
очаква значително фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете
животни предмет на опазване в близко разположените защитени зони .

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото за
изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура;
срок през който инвеститора предвижда да извърши строителството; обстоятелствата, че няма да
бъдат използвани невъзобновими природни ресурси, като и липсата на генерирани отпадъци и
емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитените зони, налагат
обоснования извод, че „Електрическо захранване за имот № 002064 в землището на село
Шаново, община Мъглиж”, засягащо в границите на защитена зона „Река Тунджа – 1” с
код BG0000192 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от ЗБР, няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху защитените зони.
УСЛОВИЯ
1. По време на реализацията на ИП, да не се допуска увреждане на съседните имоти,
както и на съседната дървесна и храстова растителност и замърсяване с битови и
строителни отпадъци на околните терени в границите на защитена зона „Река
Тунджа – 1” с код BG0000192 .

При констатиране на неизпълнение на условията, изискванията и мерките, посочени
в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност
по чл. 128б от ЗБР.
На основание чл. 31, ал.11 от ЗБР решението по ОС автоматично прекратява
действието си, ако в продължение на 5 години от датата на издаването му не е започнало
осъществяването на инвестиционното предложение.
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.
16.10.2014г.

МАРИЯ ХРИСТОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

