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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 14 - ПР / 2013г. 
 

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 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 по ОВОС) и представената писмена документация от 
възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС. 
 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
”Електропроводни отклонения 20 kV с мачтови трафопостове МТП – 100 kVa/20/0.4kV и МТП- 63 
kVa/20/0.4kV в  ПИ 206027, в з-ще на с. Коларово и ПИ 053063, в з-ще с. Овчарово, общ. Харманли” и 
“Електропроводно отклонение 20 kV с мачтов трафопост МТП – 63 kVa, 20/0.4kV в ПИ 052100, в з-ще с. 
Овчарово, общ. Харманли”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони и човешкото здраве.  
 
възложител: „АГРО Ж. А” ООД, с. Коларово,  
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на въздушни електропроводни отклонения с 3 бр. 
Мачтови трафопоста, 2 броя стоманорешетъчни стълба, 12 броя стоманобетонни стълба и 1318 метра 
въздушни електропроводи 20 kV, които е предвидени да се използват за зхранване на понпена станция за 
напояване на лозови масиви, собственост на възложителя. Дължината на електропроводните отклонения 
са:  

 1029 метра за обект: ”Електропроводни отклонения 20 kV с мачтови трафопостове МТП – 100 
kVa/20/0.4kV и МТП- 63 kVa/20/0.4kV в  ПИ 206027, в з-ще на с. Коларово и ПИ 053063, в з-ще с. 
Овчарово, общ. Харманли”; 

 289 метра за обект: “Електропроводно отклонение 20 kV с мачтов трафопост МТП – 63 kVa, 
20/0.4kV в ПИ 052100, в з-ще с. Овчарово, общ. Харманли”. 

 
Проводниците, за всички отклонения са по 3 броя тип АС /стоманено алуминиеви/ и сечение 50 мм2, 
монтирани на стоманени и стоманобетонни стълбове. На стоманено – решетъчните /ЖР/ стълбове 
растоянието между проводниците са: 

 Хоризонтално – 1300 мм между 1-ва и 2-ра фаза и 1500 мм между 2-ра и 3-та; 

 Вертикално – 875 мм между 1-ва и 2-ра фаза и 1750 мм между 2-ра и 3-та; 

 Вертилкалното разтояние от земята до най-ниската 3-та фаза е 9300 мм. 
На стоманобетонните стълбове разстоянието между проводниците са: 

 Хоризонтално – 1300 мм между 1-ва и 2-ра фаза и 1600 мм между 2-ра и 3-та; 

 Вертикално – 875 мм между 1-ва и 2-ра фаза и 1750 мм между 2-ра и 3-та; 

 Вертилкалното разтояние от земята до най-ниската 3-та фаза е 8800 мм. 
За изолиране на проводниците от метална арматура на стълбовете се монтират изолаторни вериги – 
опъвателни на ст. решетъчните стълбове и «чашки» на носещите стоманобетонни стълбове. «Чашките» 
работят на натиск от теглото на птоводниците и трябва да се поставят нагоре. 
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Изолирането на проводниците в близост до стълбовете ще бъде извършено с изолоционни тръби, според 
изискванията на разпределителните дружества. 

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 ще 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 ще преминава през ПИ 
№№ 052102, 001508, 001504, 000271, 052100, з-ще с. Овчарово, общ. Харманли. 
 Полагането на електропровода, ще се извърши въздушно, като дейностите по изграждането ще 
бъдат 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. 

Подземното полагане на проводниците е неудачен и неприемлив за възложителя, тъй като 
трасетата преминават през лозови масиви и други обработваеми земи. При полагането, а също така и 
обслужването при експлотацията на ел. проводите ще бъдат нанесени големи щети на насъжденията, а 
при обработката на почвата, направата на огради, монтиране на колове и др. Има опастност от 
прекъсване и нараняване на подземните ел. проводите. 

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

Инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на 
Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близко разположената защитена зона по НАТУРА 2000 е ЗЗ “Сакар” с BG 0000212, за 
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и ЗЗ 
„Радинчево“ с BG 00002020 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 661/16.10.2007г. на 
МОСВ.  

 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост с предмета и 

целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда 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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е 
проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото 
решение. След преглед на предоставената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 
ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според коята инвестиционното предложение за ”Електропроводни отклонения 
20 kV с мачтови трафопостове МТП – 100 kVa/20/0.4kV и МТП- 63 kVa/20/0.4kV в  ПИ 206027, в з-ще на 
с. Коларово и ПИ 053063, в з-ще с. Овчарово, общ. Харманли” и “Електропроводно отклонение 20 kV с 
мачтов трафопост МТП – 63 kVa, 20/0.4kV в ПИ 052100, в з-ще с. Овчарово, общ. Харманли”, няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популация и 
местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона. 
 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.3, б) на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в настоящото 
решение. 
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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 – с обща дължина 1318 м., които ще се 
използват за захранване на помпени станции намиращи се 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,необходими за фундаменти на стълбовете, а по време на 
експлоатацията - не се предвижда използването на природни ресурси;  

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

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

 Източник на замърсяване на околната среда са транспортните средства. За етапа на 
строителство, въздействието от реализиране на инвестиционното предложение ще е 
незначително, локално и временно, като предвид характера на дейностите, не се очаква 
превишаване на нормите за качеството на атмосферния въздух.  

 В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за разглеждания 
район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

 Във фаза на експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на 
производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни 
води.  

 За свеждане на риска от инциденти до минимум се предвижда изработването на авариен план и 
план за безопасност на етапа на строителство. На етап експлотация с цел свеждане до минимум 
риска от контакт между кацнала на стълба птица и проводниците е предвидено да се извърши 
изолиране на проводниците в близост до стълбовете. 

 
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, 
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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: 

 Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони 
по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  

 Най-близко разположените защитени зони са ЗЗ “Сакар” с BG 0000212, за опазване на природните 
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и ЗЗ „Радинчево“ с 
BG 00002020 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 661/16.10.2007г. на МОСВ. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположените защитени зони по 
НАТУРА 2000, поради следните мотиви: 

 Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с производството на вредни 
емисии. Реализацията на ИП не предполага отнемане на площи от местообитания в зони, тъй като 
дейностите по инвестиционното предложение ще се извършват извън защитени зони по НАТУРА 
2000.  

 Не се очаква увеличаване степента на фрагментация в близкоразположените защитени зони. Не 
се очаква увеличаване на безпокойството на видове, предмет на опазване в най-близко 
разположените защитени зони при спазване на поставените условия в настоящото решение. 

 Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се очакват 
кумулативни въздействия върху защитените зони. 

 Реализацията на ИП няма да повлияе върху природозащитното състояние на популациите на 
царския орел, синявицата и други видове птици срещащи се в района на ИП при спазване на 
поставените условия в настоящото решение. 
 

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. 

 В близост до инветиционното предложение, няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони 
и други от Националната екологична мрежа. 

 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното 
предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданият участък. 

 Не се очаква кумулиране на отрицателните въздействия, предвид малкия обем на СМР и 
реализирането на обекта по цялата негова дължина. 
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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. 
 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. Въздушни електропроводни отклонения да бъдат обезопасени чрез използване на безопасни за 
дивите птици стълбове и изолатори. 

 
2. По време на проектирането да се предвидят специални изолации за части от проводниците 

намиращи се най-близо до стълбовете, като същите да бъде взаимставани от БДЗП и/или EVN 
България, които имат опит в обезопасяването на стълбове и линии. 
 

3. След окончателният избор на изолационните части за проводниците, преди започване на тяхното 
изграждане, възложителят да уведоми РИОСВ Хасково. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  
 
 Настоящото решение за ”Електропроводни отклонения 20 kV с мачтови трафопостове МТП – 
100 kVa/20/0.4kV и МТП- 63 kVa/20/0.4kV в  ПИ 206027, в з-ще на с. Коларово и ПИ 053063, в з-ще с. 
Овчарово, общ. Харманли” и “Електропроводно отклонение 20 kV с мачтов трафопост МТП – 63 
kVa, 20/0.4kV в ПИ 052100, в 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. 
 
 На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-
късно от 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 осъществяване на инвестиционното предложение. 
 
инж. Д. Илиев 
 
Директор на Регионална инспекция по  
 
околната среда и водите- Хасково 
 

 
Дата: 15.02.2013г.  


