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До   

Агро Ж.А. ООД  

с.Коларово  

общ.Харманли 

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) в ПИ № 

001490 в землището на с.Овчарово за електроснабдяване на помпена станция разположена в 

ПИ № 206041, землище с.Коларово и кабелна линия НН преминаваща през имоти №№ 001491, 

001490, 001496 ( землище с.Овчарово) и №№ 206027, 000228 (землище с.Коларово). 

 

Уважаеми г-н Агопян, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-436/14.10.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

изграждане на БКТП в ПИ № 001490 в землището на с.Овчарово за електроснабдяване на 

помпена станция разположена в ПИ № 206041, землище с.Коларово и кабелна линия НН 

преминаваща през имоти №№ 001491, 001490, 001496 ( землище с.Овчарово) и №№ 206027, 

000228 (землище с.Коларово), на основание чл.6а от 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 за ОС, обн., 

ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 

Настоящото инвестиционно предложение за изграждане на БКТП в ПИ № 001490 в землището 

на с.Овчарово за електроснабдяване на помпена станция разположена в ПИ № 206041, 

землище с.Коларово и кабелна линия НН преминаваща през имоти №№ 001491, 001490, 

001496 ( землище с.Овчарово) и №№ 206027, 000228 (землище с.Коларово)попада в обхвата на 

чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, обектът (БКТП) ще заеме част от част от ПИ 001490, з-

ще на с. Овчарово с площ 156 м
2
. Присъединяването му ще се осъществи от мрежата на “ЕВН-

България Електроразпределение” АД, КЕЦ Харманли, съгласно Предварителен договор № 

11468541 от 14.01.2014 г. При изпълнение на обектите ще се извърши почистване на хумуса и 

депонирането му в рамките на имота и след изпълнение на подземния кабел, възстановяване 

на хумусния слой. Водоснабдяване на имота не се предвижда. Ще бъде използвана наличната 

инфраструктура на района. Транспортния достъп до обекта ще се  осъществи  от полски път. 

Предвиждат се изкопни работи за направа на фундамент на БКТП и за полагане на подземна 

кабелна линия. По време на строителството ще се генерират незначителни количества 

строителни отпадъци (до1 куб.м.), които ще се транспортират и депонират на място, 

определено от Община Харманли. Строителните работи ще се извършат през 2015 г. 

Площите, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 

защитено зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота (приблизително 

5000 м) са разположени защитена зона BG 0000212 „Сакар” за опазване на природните 

местообитания, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. и защитена зона BG 0002020 

„Радинчево”, обявена със Заповед № ДР-783/29.10.2008г. за опазване на дивите птици. 



По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда 

(зоос, ДВ бр. 91/2002г., изм. и доп., бр. 32 от 24.04.2012г., в сила от 24.04.2012г., изм., бр.38 

от 18.05.2012г., в сила от 01.07.2012г.): 

За обект: "БКТП за електроснабдяване на помпена станция в ПИ 206041, з-ще Коларово", 

разположен  в  част от ПИ 001490, з-ще на с. Овчарово и кабелна линия НН преминаваща през 

ПИ 001491, ПИ 001490, ПИ 001496 в з-ще на с. Овчарово и ПИ 001536, ПИ 206027, ПИ 000228 

в з-ще Коларово, се разглежда като разширение на инвестиционното предложение по смисъла 

на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС, като по преценка на компетентния орган, това разширение няма 

да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда поради следните мотиви: 

 За капково напояване на лозови масиви  от помпена станция са проведени 

приложимите прожедури по глава шеста от ЗООС с издадени: Решение № ХА-26-

ПР/2008 г., Решение № ХА-31-ПР/2011 г. и Решение № ХА-35-ПР/2013 г. 

 За обект: помпена станция в ПИ 206041, з-ще Коларово има издадено  писмо  изх. 

№2115/11.11.2010 г. на РИОСВ Хасково, същта ще служи за захранване на система за 

капково напояване  на лозови масиви разположени  на територия северно от помпената 

станция, които не са  предмет на настоящото инвестиционно предложение.   

Предвид описаното по-горе считаме, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на 

глава шеста, раздел трети на ЗООС за "БКТП за електроснабдяване на помпена станция в ПИ 

206041, з-ще Коларово", разположен  в  част от ПИ 001490, з-ще на с. Овчарово и кабелна 

линия НН преминаваща през ПИ 001491, ПИ 001490, ПИ 001496 в з-ще на с. Овчарово и ПИ 

001536, ПИ 206027, ПИ 000228 в з-ще Коларово. ” 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху най- близко разположените защитени зони BG 0000212 „Сакар” и BG 

0002020 „Радинчево”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 

необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.  

 

 

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 

необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони 

и подзаконови нормативни актове. 

 

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои 

от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен 

да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 


