
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-1-ПР/2012 г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 
 На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 

31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 

1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената 

писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за 

ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална 

здравна инспекция гр. Стара Загора. 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на 

съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за  

инвестиционно предложение Изграждане на въздушен електропровод 20 kV за 

захранване на помпена станция „Съзлийка” в имот № 000213 в землището на с. 

Обручище, общ. Гълъбово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 

предмет на опазване в защитени зони. 

възложител „ЕВН България Електроразпределение” АД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. 

Данов” № 37. 

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка,и кумулиране с други 

предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване 

и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

 

 Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 3, б. „б” на Закона за 

опазване на околната среда - „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и 

топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в 

приложение № 1)”, за която, на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, следва да бъде 

извършена преценка на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 Според представената информация за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на 

предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждане на 

нова въздушна електропроводна линия с напрежение 20 kV и дължина - 1066 

метра, за външно електрозахранване на помпена станция „Съзлийка”, 

разположена в имот № 000213 в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово. 

Трасето ще свърже съществуващ електропровод средно напрежение 20 kV (от 

стълб № 50 от ВЛ 20 kV, извод „Люляк”) с нов трафопост ТП 20/0,4 kV, ситуиран 

в границите на ПИ № 000213. По трасето на електропровода ще бъдат монтирани 

основно стоманобетонни носещи стълбове, вкопани в земята, без бетоново 



фундиране и няколко броя стоманорешетъчни, за които ще се подготвят 

фундаменти. Съгласно нормативната уредба стълбовете ще се монтират на 

разстояние 100 – 110 метра един от друг. Електропроводната линия средно 

напрежение 20 kV и трафопост ТП 20/0,4 kV са със следните параметри: 

предоставена на потребителя мощност – 650 kW; обща присъединителна мощност 

– 715 kW; ниво на напрежение на присъединяване – 20 kV за крайния етап; брой 

на фазите – 3 за крайния етап; категория на електрозахранване по Наредба № 3 

ДВ 90 и 91 от 2004 г. – трета за крайния етап. В тази връзка е направен извод, че 

обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията 

му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.                                                                                                        

 Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до 

отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с 

дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Инвестиционното предложение 

не предвижда значителни емисии на вредни вещества във въздуха. При 

строителството ще се образуват незначителни количества строителни и битови 

отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на място, определено от общ. 

Гълъбово. 

 Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и 

дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще 

предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при 

строителството и експлоатацията, свързано с шумово натоварване на площадката 

от работата на строителните машини и транспортните средства. То ще бъде 

минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната 

площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху населението на с. 

Обручище, растителния и животинския свят.  

 Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на 

обекта. При вземане на необходимите мерки, свързани със стриктното спазване на 

изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до минимум.  
 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 

 Трасето ще свърже съществуващ електропровод средно напрежение 20 kV (от 

стълб № 50 от ВЛ 20 kV, извод „Люляк”) с нов трафопост ТП 20/0,4 kV, ситуиран 

в границите на ПИ № 000213 в землището на с. Обручище, общ. Гълъбово. 

Имотите, през които преминава трасето са: ПИ № 000429 (полски пътища); ПИ № 

000444 (вътрешни реки); ПИ № 000822 (вътрешни реки); ПИ № 295001 (залесени 

горски територии); ПИ № 000040 (вътрешни реки). 

 

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 

 Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените 

територии. Разглежданата площадка е разположена в защитени зони от 

Европейската екологична мрежа Натура 2000 „Язовир Розов кладенец” с код BG 

0002022, предназначена за опазване на птиците и „Река Съзлийка” BG 0000425 за 

опазване на местообитанията. 



 Според извършената Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в 

защитените зони, по реда определен в Наредбата за ОС, реализацията на 

инвестиционното предложение ще окаже незначително отрицателно въздействие 

върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 

на опазване в защитените зони. Извършената проверка по смисъла на чл. 12, ал. 2 

от Наредбата установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо 

режима на защитена зона “Язовир Розов кладенец”. Теренът през който ще 

минава трасето е държавен и общински поземлен фонд, като е избран вариант за 

преминаване на трасето по южната граница на съществуващ полски път, а 

пресичането на река Съзлийка, ще стане в участъка на яза (водохващането) на 

помпена станция “Сазлийка”. При тази ситуация, няма да се засегнат реално 

водни площи и земеделски земи. Не се засягат защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии (ЗЗТ). В рамките на предвиденото за разполагане 

трасе, липсват природни местообитания, включени в Приложение № 1 от ЗБР, 

предмет на опазване в защитените зони от мрежата Натура 2000. Не се засягат 

видове и местообитания, предмет на опазване в защитена зона “Язовир Розов 

кладенец” с код BG0002022. Няма да се засегнат странични терени и имоти, както 

и да се премахват характеристиките на ландшафта, формирани покрай брега на 

река Съзлийка и Язовир Розов кладенец. 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 зоните. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна 

среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и 

гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда 

са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на 

единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за 

паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат 

засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно 

предложение. 

 

IV. Характеристикиге на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 

големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и   

експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките 

на разглежданите имоти в землището на с. Обручище. 

 Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-7938/12.12.2011г. при 

реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото 

здраве. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република 

България. 

 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на 

инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглежданите 

имоти. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя 

трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно. 

Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на ел. провода. 



 Разглежданите имоти, през които ще преминава трасето на електропровода не 

попадат в границите на санитарно охранителни зони около водоизточници, 

защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и защитени зони, 

съгласно Закона за биологичното разнообразие, изграждащи Националната 

екологична мрежа в България. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 

 Възложителят е уведомил за намерението си общ. Гълъбово, кметството на с. 

Обручище и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по 

законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение. 

 

VI. При спазване на следните условия. 

1. По време на дейностите по изграждането ИП, да не се допуска увреждане на 

съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност.  

2. Да не се изсичат стари дървета, особенно от видовете, бяла топола (Popolus alba), 

бяла върба (Salix sp.) и др. Включително и хибридна топола (Popolus sp.), които 

представляват гнездова база на грабливите птици. 

3. Да не се допуска премахване характеристиките на ландшафта/синори, единични и 

групи дървета, защитни горски пояси. 

 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за 

опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни 

актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно 

действащата нормативна уредба. 

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, гр. Стара Загора, до 

14 дни от настъпването им. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – 

процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите  или пред 

Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от 

предоставянето му. 
 

 

 

 

инж. ПЕНКА НАЧЕВА 

Директор на РИОСВ - Стара Загора 
 

05.01.2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 


