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РЕШЕНИЕ № ХА - 31 - ОС / 2014 г. 

за преценяване за вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения върху защитените зони 

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 18, ал. 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., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), във връзка с чл.6а 

от същата и представената  писмена документация от възложителя с Вх.№ ПД-441/17.10.2014г.  

Р Е Ш И Х: 

Съгласувам ПУП за учредяване на безсрочен сервитут на електропровод ВЛ 110 kV, „Крумовица” 

в имоти от горския фонд, находяши се в землището на с.Бряговец, общ.Крумовград, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове 

растения и животни и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0001032 

„Родопи Източни” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна и 

BG0002071 „Мост Арда” за опазване на дивите птици.  

Местоположение: имоти, засегнати от сервитута но ВЛ 110 „Крумовица” в землището на 

с.Бряговец ЕКАТТЕ 06728, община Крумовград: 

имот № площ на 

имота, дка 

площ, заета от 

сервитута, дка 

начин на трайно ползване собственик 

000247 10,180 0,013 Широколистна гора ДПФ 

000273 5172,057 1,862 Широколистна гора МЗГ-ДЛ 

000331 4116,669 15,062 Широколистна гора МЗГ-ДЛ 

ВСИЧКО 9298,906 16,937   

 

Възложител: Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София 1404, бул. „Гоце Делчев” № 

105 

Обща информация за плана: 

През 2000-2001г. е изграден и въведен в експлоатация електропровод ВЛ 110 kV, „Крумовица” По 

тогава действащото законодателство, съгласно ЗДС и ЗТСУ са учредени сервитутни права в 

горски фонд, държавна собственост за срок от 10 години. За учредяване на безсрочен сервитут в 

горепосочените имоти по действащото в момента законодателство е изработен ПУП/ПП/, 

необходим за внасяне на преписка в ИАГ, съгласно Закона за горите. ПУП е изработен за вече 

съществуващ обект, от което следва, че на терен няма да бъдат извършвани никакви дейности, но 

учредяването на безсрочен сервитут предполага промяна на начина на трайно ползване на площ от  

16,937 дка, която представлява площта на сервитута.  

След разглеждане на представената по чл.10 от Наредбата за ОС информация и направена 

справка беше установено, че площите, заети от сервитута, на които ще бъде променен начина на 

трайно ползване попадат в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

и защитена зона BG0002071 „Мост Арда”, обявена със Заповед № РД-784/29.10.2008г. за 

опазване на дивите птици. 



Съгласно представената информация, площите, заети от сервитута, на които ще бъде променен 

начина на трайно ползване не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии.   

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

Така заявените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 

и № 2 от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 

ОВОС или екологична оценка.  

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на настоящия 

ПУП бе установено, че същия попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата по ОС и подлежи 

на оценка съвместимост по реда на Глава ІІ от същата Наредба. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2, от Наредбата за ОС се 

констатира, че ПУП е допустим спрямо режима на защитена зона BG0002071 „Мост Арда” за 

опазване на дивите птици, определен с горецитираната заповед за обявяването й. 

Съгласуването на ПУП за учредяване на безсрочен сервитут на електропровод ВЛ 110 kV, 

„Крумовица” на се основава на следните 

МОТИВИ: 

1. Изготвеният ПУП е за съществуващ обект - електропровод ВЛ 110 kV, „Крумовица”, което не 

предполага извършването на каквито и да е дейности в площта на сервитута, които могат да 

доведат до увреждане и/или унищожаване на природни местообитания и видове предмет на 

опазване в защитени зони BG0001032 „Родопи Източни” и BG0002071 „Мост Арда”. 

2. Изготвения ПУП не предполага влошаване качествата на местообитания за размножаване, 

хранене и укритие и/или миграция на видове предмет на опазване в защитена зона BG0002071 

„Мост Арда” в сравнение с тези към настоящия момент. 

3. Не се очаква настоящия ПУП да доведе до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване 

на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоните. 

4. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци, поради няма да се увеличи и безпокойство 

върху предмета и целите на опазване в защитената зона в сравнение с настоящия момент. 

При промяна на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, 

възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми РИОСВ-Хасково в 14- дневен срок след настъпване на 

измененията. 

При констатиране на неизпълнение на условията посочени в настоящото решение, виновните лица 

носят административно- наказателна отговорност по чл.128 б от Закона за биологичното разнообразие. 

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора 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. 

 

 Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок 

от съобщаването му, чрез Директора на РИОСВ - Хасково, пред Министъра на МОСВ или Административен 

съд Хасково. 

 

 

Дата: 29.10.2014 г.  

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 
 

 

 


