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РЕШЕНИЕ № ХА - 6 - ОС / 2012 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 и 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 (ДВ, бр. 73/2007г.) и представената  писмена документация 

 

относно: инвестиционно предложение с Вх.№ПД-92/13.03.2012г. на РИОСВ- Хасково за 

ремонт на ВЛ 110 kV „Перперек” в участъка от п/ст. „Арпезос” до ВЕЦ „Студен кладенец” с 

преминаване към проводник АСО-400. 

 

възложител: ЕСО ЕАД МЕР Хасково, ЕИК 1752013040027, адрес: гр. Хасково, 

ул.”Добруджа” №6 

 

СЪГЛАСУВАМ: 
 

Инвестиционно предложение “Ремонт на ВЛ 110 kV „Перперек” в участъка от п/ст. 

„Арпезос” до ВЕЦ „Студен кладенец” с преминаване към проводник АСО-400”. 

 

Реализацията на ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху предмета и целите на опазване на защитените зони.  
 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

Инвестиционното предложение попада в границите на защитени зони „Родопи Източни” 

BG 0001032 приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г, за опазване на природните 

местообитания и „Студен кладенец” BG 0002013 обявена със Заповед №РД-766/28.10.2008г. 

за опазване на дивите птици. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо забраните 

в   Заповед №РД-766/28.10.2008г. 

 

Инвестиционното предложение предвижда демонтиране на всички съществуващи стълбове и 

замяната им с нови стоманенорешетъчни стълбове. Общата дължина на участъка е 25,7 км. 

Досегашните фундаменти ще се подменят по метода стъпка в стъпка. Предвижда се 

демонтиране и монтиране на изолатори, вериги, проводници, МЗВ. Не се очаква генериране 

на вредни емисии и отпадъци. Не се предвижда ползването на природни ресурси. 

Предвиденият за ремонт участък от ВЛ преминава през обявените с цел опазване на 

популации и местообитания на защитени и застрашени от изчезване видове растения и 

животни Защитена местност „Средна Арда”, обявена със Заповед № РД- 380/24.07.2000 г.; 

ЗМ „Юмрук скала” обявена със Заповед № РД- 569/31.10.2000г.; ЗМ „Големият сипей” 

обявена със Заповед № РД- 471/11.07.2001г.  
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МОТИВИ : 

 
1. Площта на реализация на инвестиционното предложение попада в ЗМ „Средна Арда, 

ЗМ „Юмрук скала” и  ЗМ „Големият сипей”, но не противоречи на забраните в Заповедите 

за обявяването им и характера на дейностите по ИП не предполага съществена промяна на 

въздействието върху предмета на опазване в защитените местности. 
2. Обектите са точкови и ще бъдат поставени по метода стъпка в стъпка, поради което 

не се очаква допълнителна фрагментация, загуба на площ от местообитания и увеличаване 

безпокойството на евентуално налични видове (освен по време на подмяна на стълбовете). 

3. В сравнение с настоящия момент, реализацията на инвестиционното предложение 

няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на 

видовете растения и животни, предмет на опазване в защитените зони.  

4. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат 

отрицателно въздействие върху защитените зони. 

5. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 

очакват кумулативни въздействия върху защитените зони. 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 
1. Да не се отстранява дървесна растителност при реализиране на дейностите по 

инвестиционното предложение. 

2. На стълбовете да бъдат монтирани устройства против кацане на птици. 

3. Площите предвидени за временно ползване по време на строителството на ВЛ да се 

освободят и възстановят до завършването на СМР по обекта. 

4. Да не се допуска замърсяване със строителни и битови отпадъци, а демонтираните 

материали да се извозят до съответните места извън площите на защитените зони и 

защитените територии. 

 
 

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. 

На този етап предложеният план не включва инвестиционни предложения от 

Приложение № 1 и №2 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/2002 г., изм. и доп.), 

поради което не подлежи на задължителна оценка на въздействие на околната среда и на 

преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната 

среда. 

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

решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Хасково до 1 месец 

след настъпване на измененията. 

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: 19.03.2012 г.  
 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

Съгласувал:                                                                                   Изготвил:         

н-к отдел ПДФОС инж.Л.Дайновски                                                         Д.Петрова 


