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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 74 - ПР / 2012г. 

 

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, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 4 и 
ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.) и получено становище на 
РЗИ Хасково 

 

Р Е Ш И Х  
  
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  
инвестиционно предложение: ”Електропроводни отклонения 20kV с мачтови трафопостове  
МТП – 100 kVa/20/0.4kV и МТП- 63 kVa/20/0.4kV в  ПИ 206027, з-ще с. Коларово и ПИ 053063, 
з-ще с. Овчарово, общ. Харманли” и “Електропроводно отклонение 20 kV с мачтов 
трафопост МТП – 63 kVa, 20/0.4kV в ПИ 052100, з-ще с. Овчарово, общ. Харманли”, което 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 
възложител:  „АГРО Ж. А” ООД, с. Коларово 
пълен пощенски адрес област Хасковска, гр. Харманли, ул. “Рила” 12; ЕИК 126729464 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на електропроводни 
отклонения 20kV с мачтови трафопостове МТП – 100 kVa/20/0.4kV и МТП- 63 kVa/20/0.4kV в 
ПИ 206027, з-ще с. Коларово и ПИ 053063, з-ще с. Овчарово, общ. Харманли и 
електропроводно отклонение 20 kV с мачтов трафопост МТП – 63 kVa, 20/0.4kV в ПИ 052100, 
з-ще с. Овчарово, общ. Харманли, в т.ч. изграждане на въздушни електропроводи и мачтови 
трафопоста – 3 бр., които ще се използват за захранване на помпени станции съответно в 
ПИ 206041, з-ще с. Коларово и в ПИ 053063 и ПИ 052088, з-ще с. Овчарово за напояване на 
лозови масиви собственост на Възложителя. 

- За обект “Електропроводни отклонения 20kV с мачтови трафопостове МТП – 100 
kVa/20/0.4kV и МТП - 63 kVa/20/0.4kV в ПИ 206027, з-ще с. Коларово и ПИ 053063, з-
ще с. Овчарово, общ. Харманли”, трасето на въздушните електропроводни 
отклонения преминава през ПИ №№ 206027, 000229, з-ще с. Коларово и ПИ №№ 
001496, 001489, 001253, 001488, 053114, 053064, 001477, 053063, з-ще с. Овчарово, 
общ. Харманли.  

- За обект “Електропроводно отклонение 20 kV с мачтов трафопост  МТП – 63 kVa, 
20/0.4kV” в  ПИ 052100, з-ще с. Овчарово, общ. Харманли, трасето на въздушния  
електропровод преминава през ПИ №№ 052102, 001508, 001504, 000271, 052100, з-
ще с. Овчарово, общ. Харманли. 
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Във връзка с предложението не се изисква промяна предназначението на земеделски 
земи за неземеделски нужди. Инвестиционното предложение засяга имоти, собственост на 
Възложителя и на Община Харманли. За преминаване на трасето през общински имоти има  
учредено право на прокарване със Заповед № 352/03.04.2012 г. и Заповед № 353/03.04.2012 
г. на Кмета на Община Харманли.  

Инвестиционното предложение предвижда три мачтови трафопоста: МТП – 100 
kVa/20/0.4kV – 1 бр. и МТП - 63 kVa/20/0.4kV – 2 бр.; два броя стоманорешетъчни стълба и 
12 бр. стоманобетонни стълба; въздушни електропроводи 20kV -1318 м. 

Въз основа на инвестиционните проекти ще започнат дейности в следната 
последователност: 

- Направа на изкопи за фундаменти на стълбовете; 
- Строително-монтажни работи по стоманобетонни фундаменти; 
- Монтаж на стоманорешетъчни и стоманобетонни стълбове; 
- изпълнение на въздушни електропроводи 20 kV; 

Водоснабдяване на обектите не се предвижда. Транспортния достъп до имотите се 
осъществява чрез използване на наличната инфраструктура на района – по полски пътища.  
 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона 
за опазване на околната среда (т.3, б) и подлежи на преценяване на необходимостта от 
ОВОС. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 
2, ал. 1, т. 1 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, ДВ. Бр. 73/2007г., изм. и доп. с Постановление № 
227 от 7 октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
ОВОС и отразена в настоящото решение.  
 

 
МОТИВИ: 

 
I. Характеристика 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: 
 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда изграждане на три 
мачтови трафопоста: МТП – 100 kVa/20/0.4kV – 1 бр. и МТП - 63 kVa/20/0.4kV – 2 бр.; 
два броя стоманорешетъчни стълба и 12 бр. стоманобетонни стълба; въздушни 
електропроводи 20kV -1318 м., които ще се използват за захранване на помпени 
станции съответно в ПИ 206041, з-ще с. Коларово и в ПИ 053063 и ПИ 052088, з-ще с. 
Овчарово за напояване на лозови масиви собственост на Възложителя. 

 Въз основа на инвестиционните проекти ще започнат дейности в следната 
последователност: 

- Направа на изкопи за фундаменти на стълбовете; 
- Строително-монтажни работи по стоманобетонни фундаменти; 
- Монтаж на стоманорешетъчни и стоманобетонни стълбове; 
- изпълнение на въздушни електропроводи 20 kV; 

Изкопните работи ще бъдат извършени 10% ръчно и 90% механизирано с багер с 
обратна лопата. 

 Природните ресурси, които ще се използват за реализация на инвестиционното 
предложение са вода и чакъл за направата на бетон за фундаменти на стълбовете, а 
по време на експлоатацията - не се предвиждат;  

 След приключване на разрешената дейност, инвеститорът ще почисти площадките от 
отпадъци, които могат да доведат до замърсяване на околната среда. Строителните 
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отпадъци, ако бъдат образувани такива, ще бъдат извозени на депо за строителни 
отпадъци. 

 За разливи на минерални масла, дизелово гориво и други се предвиждат мерки за 
тяхното ефективно събиране, чрез подходящи сорбенти. При нормална и правилна 
експлоатация на обекта, не се очаква възникване на инциденти.  

 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района: 
 
Инвестиционното предложение засяга имоти, собственост на Възложителя и на Община 
Харманли 

- За обект “Електропроводни отклонения 20kV с мачтови трафопостове МТП – 100 
kVa/20/0.4kV и МТП - 63 kVa/20/0.4kV в ПИ 206027, з-ще с. Коларово и ПИ 053063, з-
ще с. Овчарово, общ. Харманли”, трасето на въздушните електропроводни 
отклонения преминава през ПИ №№ 206027, 000229, з-ще с. Коларово и ПИ №№ 
001496, 001489, 001253, 001488, 053114, 053064, 001477, 053063, з-ще с. Овчарово, 
общ. Харманли. 

 За обект “Електропроводно отклонение 20 kV с мачтов трафопост  МТП – 63 kVa, 
20/0.4kV” в  ПИ 052100, з-ще с. Овчарово, общ. Харманли, трасето на въздушния  
електропровод преминава през ПИ №№ 052102, 001508, 001504, 000271, 052100, з-
ще с. Овчарово, общ. Харманли  

За преминаване на трасето през общински имоти има учредено право на прокарване със 
Заповед № 352/03.04.2012 г. и Заповед № 353/03.04.2012 г. на Кмета на Община Харманли.  

 Не се създава нова устройствена зона. Дейността не води до промяна в начина на 
трайно ползване на имотите.  

 В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква 
въздействие върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси 
в района. 

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

 
Предвижда се изграждане на въздушни електропроводни отклонения 20kV с мачтови 

трафопостове МТП – 100 kVa/20/0.4kV и МТП- 63 kVa/20/0.4kV” в ПИ 206027, з-ще с. 
Коларово и ПИ 053063, з-ще с. Овчарово, общ. Харманли и Електропроводно отклонение 20 
kV с мачтов трафопост МТП – 63 kVa, 20/0.4kV” в ПИ 052100, з-ще с. Овчарово, общ. 
Харманли. Електропроводите ще се използват за захранване на помпени станции съответно 
в ПИ 206041, з-ще с. Коларово и в ПИ 053063 и ПИ 052088, з-ще с. Овчарово за напояване 
на  лозови масиви собственост на Възложителя. 

Ще бъдат изградени 1 бр. стоманорешетъчен стълб и 10 бр. стоманобетонни 
стълбове за първия обект и 1 бр. стоманорешетъчен стълб и 2 бр. стоманобетонни стълбове 
за втория обект.   

Електроснабдяването на обекти ще се осъществи от мрежата СрН на “ЕВН-България 
Електроразпределение” АД, КЕЦ Харманли, съгласно Предварителни договори. 

Предвиждат се изкопни работи за направа на фундаменти, на които ще се монтират    
стълбовете на ел. провода. 

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 
Инвестиционно намерение не попада в обхвата на защитени зони по Натура 2000. Най-
близко разположени до ИП защитени зони са: 

- „Сакар” с код BG0000212 за опазване на природните местообитания, приета от МС 
с Решение № 661 от 16 ктомври 2007 г.; 

- „Радинчево” с код BG0002020 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№ РД-783/29.10.2008г. на МОСВ. 
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С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното 
инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 
въздействие върху най-близко разположените защитени зони, поради следните мотиви: 

 Дейностите по ИП не предполагат отрицателно въздействие върху най-близо 
разположените защитени обекти; 

 Не се очаква загуба на площи от местообитания; 

 Не се очаква фрагментация на местообитания на видове и местообитания; 

 
IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие ще бъде в рамките на разглежданите 
площадки.  

 Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1445/10.10.2012г. реализацията 
на цитираното инвестиционно предложение не предполага риск за здравето на 
населението.  

 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, не е свързано с емисии във въздуха, водите и почвите.  

 Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:  

 
Възложителят е уведомил за намерението си община Харманли с писмо вх. № ОХ-06-
610/14.09.2012г., както и кметствата на с. Овчарово с писмо изх. № 5/13.09.2012г. и с. 
Коларово с писмо вх. № 10/13.09.2012г. Засегнатото население е уведомено, чрез 
вестник „Новини” от 14-20 септември 2012г.  

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет.  

Настоящото решение за ”Електропроводни отклонения 20kV с мачтови трафопостове  
МТП – 100 kVa/20/0.4kV и МТП- 63 kVa/20/0.4kV в  ПИ 206027, з-ще с. Коларово и ПИ 053063, з-ще 
с. Овчарово, общ. Харманли” и “Електропроводно отклонение 20 kV с мачтов трафопост МТП – 
63 kVa, 20/0.4kV в ПИ 052100, з-ще с. Овчарово, общ. Харманли”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 по околна среда. 

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. Хасково, до 14 – дни след настъпване на 
измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 
Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 – 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното 
предложение. 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 
Дата: 06.11.2012г. 


