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РЕШЕНИЕ № СЗ-02-ОС/ 2015 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.73/2007 г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010 г., изм. ДВ, бр.3 от 
11.01.2011 г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата 
(вх. №4174/29.01.2015 г.) 

 
Р Е Ш И Х 

 

Съгласувам: осъществяването на инвестиционно предложение за „Изграждане на бетонен 
комплексен трансформаторен пост /БКТП/  20/0.4 kV “Моста” в имот с №000610, в землището 
на с. Срем, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” 
с код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Сакар” с 
код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, за което прецених, че няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху защитените зони.  
с възложител: „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ ЕАД, ЕИК: 115552190, гр. 
Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37. 
характеристика на инвестиционното предложение: Предмет на инвестиционното 
предложение (ИП) е изграждане на бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/  20/0.4 
kV “Моста”, като за целта се обособява УПИ І-000610 с площ 60 кв.м. и отреждане „за 
трафопост” от имот №000610 в землището на с. Срем, общ. Тополовград, обл. Хасково.  
Монолитният БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп върху подложка от бетон и 
трамбована пясъчна възглавница. Изкопите ще са с приблизителна дълбочина 1.0 – 1.5 м. под 
нивото на терена.  С вх. №4174/29.01.2015 г. 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 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, включена в границите на 
защитени зони: 

„Сакар” с идентификационен  код BG0002021, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. на 
Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.72/2010 г.) за опазване на местообитания на 
видовете птици, посочени в приложение № 2 от ЗБР и опазване на територии, в които по време 
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на размножаване, линеене, зимуване или миграция се струпват значителни количества птици от 
видове, извън тези, посочени в приложение № 2 от ЗБР.  
 
“Сакар” с идентификационен код BG0000212 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; 
 
 
МОТИВИ: 
 

1. Инвестиционното предложение е предвидено за реализация в имот № 000610 в 
землището на с. Срем, общ. Тополовград с начин на трайно ползване – пасище, мера, 
като за изграждането на БКТП 20/0.4 kV “Моста” се обособява УПИ І - 000610 с площ 
60 кв.м и отреждане „за трафопост”.  
 

2. Общински съвет – Тополовград с Решение № 479/22.12.2014 г. разрешава „ЕВН 
България Електроразпределение” ЕАД – гр. Пловдив, КЕЦ - гр. Елхово да възложи 
изработването на ПУП – ПРЗ в обхват ПИ № 000610 по КВС на с. Срем с цел 
обособяване на част от имота в самостоятелен УПИ с площ 60 кв.м. с отреждане „За 
трафопост – БТКП „Моста с. Срем”.  
 

3. Монолитният БКТП ще се монтира в предварително направен изкоп върху подложка от 
бетон и трамбована пясъчна възглавница. Изкопите ще са с приблизителна дълбочина 
1.0 – 1.5 м. под нивото на терена. 

 
4. Реализацията на инвестиционното предложение няма до доведе до отделяне и 

натрупване на опасни отпадъци и не е свързано с дейности, отделящи замърсени 
отпадни води.  
 

5. Земните маси от изкопните работи ще се използват основно за оформяне на 
вертикалната инфраструктура и обратна засипка. Излишните земни маси ще се извозват 
до място посочено от общинска администрация и ще се използва за рекултивация на 
нарушени терени.  
 

6. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от 
изграждане на нови пътища - ще се използват съществуващите такива.  

 
7. Кумулативен ефект не се очаква, настоящият обект е предвиден да се реализира на 

площ от 60 кв. м и в близост няма реализирани други мащабни инвестиционни 
предложения и проекти. 

 
8. 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 защитените зони. 

 
Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото 

за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата 
инфраструктура; 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 „Изграждане на бетонен 
комплексен трансформаторен пост /БКТП/  20/0.4 kV “Моста” в имот с №000610, в землището 
на с. Срем, общ. Тополовград, обл. Хасково”, попадащо в границите на защитени зони “Сакар” с 
код BG0002021 по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Сакар” с 
код BG0000212 по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от 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. 

 
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. 

 

09.02.2015 г. 
 
 
 
РУМЯНА ДИМИТРОВА 
И.Д. Директор на РИОСВ-Стара Загора 
/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.2014 г.  
на Министъра на околната среда и водите / 
 
 
 
 


