
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-21-ПР/2015 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. 4, 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 ел. провод 6 кв 2х3 АС 185 кв.мм. от 

подстанция „Запад” до СТП 6/1,65 кв „Брикетна” изводи Хумус и Преслав, втори етап 

IV и V участък, трети етап III участък, четвърти етап I участък” на рудник „Трояново - 

1”  в землищата на с. Трояново, общ. Раднево и 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. 

с възложител „Мини Марица Изток“ ЕАД, гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13 

  

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 електропровод 6 кв 2х3 АС 185 

кв.мм. от подстанция „Запад” до СТП 6/1,65 кв „Брикетна” изводи Хумус и Преслав, втори 

етап IV и V участък, трети етап III участък, четвърти етап I участък” на рудник „Трояново - 

1” в землищата на с. Трояново, общ. Раднево и с. Обручище, общ. Гълъбово  и дължина – 

4586,62 метра. Електропровода ще осигури напрежение от 6 кв на СТП „Брикетна”. Тази 

подстанция осигурява ел. захранване на коловозите, по които се извършва извозване на 

въглища от „Мини Марица Изток” ЕАД до ТЕЦ „AES- Гълъбово”. Обектът представлява 

ново строителство на надземен електропровод, което се налага поради компрометираното 

старо захранване на СТП „Брикетна”. Въздушната линия е реконструирана многократно, в 

много случаи аварийно и на парче. В моментна има изключително сложна конфигурация, 



минава през райони, недостъпни за техническо обслужване. Ел.проводът е разделен на пет 

главни участъка: 1ви участък: от п/ст „Запад” до т.А /СРС №3 на съществуващия ел.провод/ - 

трасето съвпада със съществуващия ел.провод; Нри участък: от т.А до т.Д /СРС 6ЕЪ60°+6м 

на съществуващия ел.провод/; III™ участък: от т.Д до т.Е /на 10м преди ж.п.линията от гара 

„Изток” до ж.п. пост „Халди Запад”/; IVth участък: от т.Е до т.Ж /двата трафопоста на гара 

„Разделна”/; V1" участък: от т.Ж до подстанция „Брикетна”. Началото на електропроводната 

линия е от съществуващ стоманенорешетъчен стълб /СРС/ №21 и завършва до СРС №30. Ще 

се използва проводник АС 185 кв.мм. По цялото трасе ще се използват само СРС, монтирани 

върху готови фундаменти ФЛ 1 и ФЛ 2. 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 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. Раднево и 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 с. Трояново, общ. Раднево и с. Обручище, общ. Гълъбово, 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: 

 

Изграждане на обект: „Ел.провод 6 кв 2x3 АС 185 кв.мм. от подстанция „Запад” до 

СТП 6/1,65 кв „Брикетна” изводи Хумус и Преслав, втори етап IV и V участък”, трети етап III 

участък”, четвърти етап I участък” на рудник „Трояново-1” попада в землищата на с. Трояново 

ЕКАТТЕ 73225, общ. Раднево, обл. Стара Загора и с. Обручище ЕКАТТЕ 53134, общ. 

Гълъбово, обл. Стара Загора и е с дължина 1081.0 м. Има отклонение при гара „Разделна” - 

310.22  м., от стълб 29 през 30 до подстанция „Брикетна” - 171.00 ш. и от стълб 29 през 31 до 

подстанция „Брикетна” – 155.0 м. 

Изграждане на Ел.провод 6 кв 2x3 АС 185 кв.мм. от подстанция „Запад” до СТП 6/1,65 

кв „Брикетна” изводи Хумус и Преслав, трети етап III участък, е с дължина 1697.24 m., а 

четвърти етап I участък е с дължина 130 т. Дължината на ел. провода в землището на с. 

Трояново, Община Раднево е 774.10 m., а в землището на с. Обручище, Община Гълъбово 

3812.52 ш. 

 

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

 

Въз основа на постъпила в РИОСВ Стара Загора информация за преценяване 

необходимостта от извършване на ОВОС за Изграждане на ел. провод 6 кв 2х3 АС 185 

кв.мм. от подстанция „Запад” до СТП 6/1,65 кв „Брикетна” изводи Хумус и Преслав, 

втори етап IV и V участък, трети етап III участък, четвърти етап I участък” на рудник 



„Трояново - 1”  в землищата на с. Трояново, общ. Раднево и с. Обручище, общ. 

Гълъбово е установено, че площадката предвидена за реализация на инвестиционното 

предложение е разположена извън защитени зони по Натура 2000. Най - близко 

разположената защитена зона е „Река Овчарица” с код BG 0000427 за опазване на 

местообитанията. Според извършената оценка за съвместимост реализацията на 

инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху 

предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване на 

биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв 

начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания 

или популации на защитени видове. По трасето на електропровода 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 най-близко разположената защитена зона. Инвестиционното 

предложение ще бъде реализирано в силно урбанизиран и антропогенизиран район. Не 

се предвижда строителство на обслужващи постройки. С реализирането на 

инвестиционното предложение, не се очакват значителни отрицателни въздействия 

върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване на биологичното 

разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на опазване в 

защитената зона. Всичко 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. Характеристиките 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 землищата на с. Трояново, общ. Раднево и с. Обручище, общ. 

Гълъбово. 

  Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-32/09.02.2015 г. 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 електропровода. 

  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. Раднево, общ. Гълъбово, с. 

Трояново, с. Обручище и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани 

възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното 

предложение. 

 

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда 

решението губи правно действие, ако в срок 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, 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. 

 

 

 

РУМЯНА ДИМИТРОВА 

И.Д. Директор на РИОСВ-Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.2014 г.  

на Министъра на околната среда и водите / 

 

Дата: 09.02.2015 г. 

 


