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РЕШЕНИЕ № ХА -02- 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 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 (Наредбата за ОС, 

обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и представената писмена 

документация с вх. № ПД-35/31.01.2014г. 

 

относно: инвестиционно предложение за „Кабелизиране на ВЛ 20 kV от подстанция Маджарово до РОС „ 

Селска поляна“, община Mаджарово, област Хасково   

 

Р Е Ш И Х: 

 
Съгласувам инвестиционно предложение за „Кабелизиране на ВЛ 20 kV от подстанция Маджарово до 

РОС „ Селска поляна“ в обхвата на пътища III  и  IV клас имоти с №№ 000451, 000461,000452, 000462, 

000180 и 000060 в землището на гр. Маджарово имоти с №№ 00053,000051, 000001 и 000132 в 

землището на с. Горно поле;  регулацията на с. Горно поле; имоти с №№ 000026 и 000024 в землището на 

с. Горни главанак и имоти с №№  000029, 000035 и 015031 в землището на с. Долни главанак, община 

Mаджарово, област Хасково което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, видове растения и животни и техните местообитания, предмет на 

опазване в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

местоположение: обхвата на пътища III  и  IV клас имоти с №№ 000451, 000461,000452, 000462, 000180 

и 000060 в землището на гр. Маджарово имоти с №№ 00053,000051, 000001 и 000132 в землището на с. 

Горно поле;  регулацията на с. Горно поле; имоти с №№ 000026 и 000024 в землището на с. Горни 

главанак и имоти с №№  000029, 000035 и 015031 в землището на с. Долни главанак, община Mаджарово, 

област Хасково. 

възложител: „EВН България Електроразпределение” EАД гр. Пловдив  

 

Обща информация за инвестиционното предложение: 
За реализация на инвестиционното предложение се предвиждат следните основни дейности: от 

подстанция Маджарово 110/20кV килия 20kV извод „Тополово“ ще се преработва  от въздушен в 

кабелен, преминава през кабелен колектор в имот 000051, продължава в земен изкоп през имоти 000461, 

000452, 000462, 000180, и стига до имот  000060 – път за с. Сеноклас, в землището на гр. Маджарово. По 

нататък трасето ще продължава в обхвата на път 8081, през имот 000053 в землище на с. Горно поле; 

продължава през имот 000026 от землище на с. Горни главанак и стига до разклона за с. Горно поле.  Там  

ще се монтира разпределителна уредба 20кV. От разпределителна уредба РУ 20 кV тип БКТП  една 

кабелна линия 20kV ще тръгва към с. Горно поле, а друга към ТП с  Долни главанак.От разпределителна 

уредба РУ 20 кV тип БКТП кабелна линия 20kV ще тръгва в обхвата на пътя – имот  000001 (път IV 

клас), имот 000132 землище на с. Горно поле, продължава през улица и  в участъка между ос. т 2, 7, 23, и 

21 и УПИ VII-72  и стига до ПИ 16907.55.2 и 16907.55.145 до местоположението отредено за новa 

трансформаторна подстанция тип БКТП 20/0.4кV - 250kVA. Друга кабелна линия от разпределителна 

уредба  20kV тип  БКТП  ще продължава в обхвата на път 8081 през имот 000024 от землище на с. Горни 

главанак; през имот 000029 от землището на с. Долни главанак, улица в участъка между ос. т 80, 58, 36, 

28, 22, 12 , 6 по регулационния план на с. Долни главанак и стига до УПИ III – преотреден за трафопост. 

До съществуващия ТП Долни главанак селски тип ще се замества с новa трансформаторна подстанция 

тип БКТП 20/0.4кV - 250kVA. От нея тръгва нова кабелна линия в участъка между ос. т 6, 9, по 

регулационния план на с. Долни главанак, продължава по пътя за с. Бориславци – имот 000035 (път IV 

клас) заемлище на с. Долни главанк, завива в имот 015031 м. Кумлука, землище на с. Долни главанк и ще 

завършва на стоманорешетъчен стълб СТС 110/9 РОС Селска поляна.  

 

Съгласно внесеното уведомление по чл.10 от Наредбата за ОС предвидените дейности попадат в ЗЗ BG 

0002014 „Маджарово”, обявена със Заповед №РД-787/29.10.2008г. и ЗЗ BG 00002071 „Мост Арда” 



 

 

обявена със Заповед №РД-784/29.10.2008г.  за опазване на дивите птици и BG 00001032 „Родопи-

Източни” за опазване на природните местообитанията, приета от Министерския Съвет с Решение 

№122/02.03.2007г.  

 
След преглед на постъпилата информация, във връзка с изискванията на глава шеста от ЗООС посочените 

дейности по „Кабелизиране на ВЛ 20 kV от подстанция Маджарово до РОС „ Селска поляна“, община 

Mаджарово, област Хасково, не могат да бъдат отнесена към някоя от позициите на Приложения № 

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

екологична оценка. 

След преглед на представената информация относно характера и местоположението на настоящото 

инвестиционно предложение бе установено, че същото попада в обхвата на чл.2, ал.1, т.2 от Наредбата 

за ОС и подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху цитираните 

защитени зони.  

 

Съгласуването на инвестиционното предложение за „Кабелизиране на ВЛ 20 kV от подстанция 

Маджарово до РОС „ Селска поляна“, община Mаджарово, област Хасково се основава на следните 

МОТИВИ: 
  
1. Имотите през които ще се осъществява кабелезирането не засягат защитени територии по ЗЗТ и не 

представляват  регистрирани находища на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР. 

2. Усвояването на територията не предполага промяна в условията за предоставяне на храна на местните, 

зимуващите и мигриращите видове от орнитофауната на района и до намаляване числеността на техните 

популации. 

3. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете животни 

предмет на опазване в зоните.  

4.Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значимо отрицателно 

въздействие върху защитените зони, както и  върху компонентите на околната среда.  

 

Реализацията на дейностите заложени в настоящото инвестиционно предложение се съгласува при 

спазване на следните 

УСЛОВИЯ: 
 

1. Да не се отстраняват по никакъв начин дървесни видове от съседни терени.   

2. Ако се наложи да бъде отсечена дълготрайна дървесна растителност, това да се извършва само след 

издаване на съответното разрешение за отсичане от компетентните за това органи.  

 
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: 11.02.2014 г. 

 

 

За Директор: 

инж. Л. Дайновски 

(Съгласно Заповед №45/03.08.2012г. на Директора на РИОСВ-Хасково) 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

                                                                


