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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 Министерство  на  околната  среда  и  водите  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 
Изх. № ПД-247/20.06.2012г. 
 

ДО 

ИНЖ. МИЛЧО ЛАМБРЕВ 

ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА  

ДП „НАЦ. КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА” № 110 

1233 ГР. СОФИЯ 

 

КОПИЕ: 

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД 

КМЕТСТВО С. ПЯСЪЧЕВО 

КМЕТСТВО С. ЛАЛУГЕРОВО 

 

ОТНОСНО: Преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на ВЛ 110 кV п/ст „Марица изток” – тягова подстанция „Симеоновград” – основно и 

резервно ел. захранване и реконструкция на ВЛ 110 кV „Пясъчево – Малево” попадащи в землищата на 

с. Пясъчево, с. Калугерово, гр. Симеоновград, община Симеоновград, област Хасково  

 

 
УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАМБРЕВ, 

 

Приемаме представеното уведомление като информиране на компетентния орган по околна 

среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., посл. 

изм. обн., ДВ. бр. 32 от 24.04.2012г.) и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

ОВОС (приета с ПМС № 59/2003г., изм. ДВ бр. 3 от 11 Януари 2011г.). На основание чл. 5, ал. 1 от 

Наредбата за ОВОС, Ви информираме за следното: 

 

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

(ЗООС):  

С инвестиционното предложение се предвиждат допълнителни площи с цел да се осигурят 

необходимите терени за разполагане на фундаментите на стълбовете на високоволтовата линия на 

железопътната линия Пловдив – Свиленград в района на гр. Симеоновград, както и изграждане на трасе 

на ВЛ 110 кV между подстанция „Марица изток” – тягова подстанция „Симеоновград” – основно и 

резервно ел. захранване и реконструкция на ВЛ 110 кV „Пясъчево – Малево”.  

По време на строителството на посочените територии ще се извършват строителни дейности 

свързани с монтажа на стълбовете за трасето на основното и резервно ел. захранване на ВЛ 110 кV и за 

реконструкция на ВЛ 110 кV „Пясъчево – Малево”.  

По време на експлоатацията ще се извършват дейности, свързани с обслужването на жп линията. 

С изграждането на ВЛ 110 кV се осигурява основно и резервно захранване на бъдещата тягова 

подстанция.   

Общата площ за допълнителното отчуждаване, необходима за реализацията на инвестиционното 

предложение е 1.138 дка. Общата площ с ограничен режим на ползване по трасето е 453.418 дка.  
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Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС инвестиционното предложение подлежи на преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и попада в т. 

3, б) на Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на същия закон. 

Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Хасково следната документация: 

1. Един екземпляр на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител подробно 

разработена информация по Приложение № 2 от Наредба по ОВОС.  

2. В изпълнение изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС представете доказателствен 

материал за проявения обществен интерес към предложението, ако такъв е бил проявен. 

 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 

 

 Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.  

ИП пресича частично защитена зона „Река Марица” с код BG 0000578 за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.  

по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  

 Съгласно чл. 2, ал. 1, т. 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и ДВ, бр. 3 от 

11.01.2011г.) инвестиционното предложение подлежи на процедура по реда на Глава трета от същата 

Наредба.  

 Преценка по чл. 15, ал. 1 от горната Наредба за вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитената зона ще бъде направена на етап внасяне на искане за преценяване необходимостта от 

изготвяне на ОВОС. 

 

Съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/ от 19.05.2011г, ДВ 

бр.39/2011) за издаване на решение, относно необходимостта от извършване на ОВОС и ОС, общата 

такса за заплащане съгласно чл. 1, ал. 1 и чл. 22, ал. 2 е в размер на 570 лв. при предявяване на 

искането.  

Посочената сума може да платите по банков път (банкова сметка IBAN: BG44UBBS80023110028210 

BIС код на банката: UBBS BGSF, TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково).  

Цялата документация следва да внесете в РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа” № 14, гр. Хасково. 

Приложение: Приложение № 2;  

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 


