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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ  ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
град ПЛОВДИВ 

  гр.Пловдив, бул.“Марица”N:122, тел./факс 628 994, E-mail: riosv_plovdiv@dir.bg 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ Пд-ОС-002/2011г. 

  
 за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие  

 
На основание чл.31 ал.7 от Закона за биологичното разнообразие  (обн .ДВ. 

бр.77/2002 г., посл. изм. и доп. изм. ДВ. бр.89 /2010) и чл.18 ал.1 и ал. 2 от Наредба 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.73/2007 г., посл. изм. бр.3/2011 г./, (Наредбата за ОС) във 
връзка с постъпили в РИОСВ-Пловдив уведомления вх. № ОВОС-18/07.01.2011 г. и № 
ОВОС-18/17.01.2011 г. 

     РЕШИХ 

Съгласувам инвестиционно предложение - „ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив”, ВЛ 
110 kV п/ст „Черноземен” – п/ст „Хисар”, ВЛ 110 kV ТЕЦ „Пловдив север” – п/ст 
„Черноземен” (Игнатиев), Реконструкцията (рехабилитацията) на п/ст „Пловдив” 
400/220/110 kV, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природните местообитания, популации и местообитания на видове предмет на 
опазване в защитени зони „Река Стряма” с код BG 0000429, „Река Марица” с код BG 
0000578 и „Река Чая” BG 0000194.  
Местоположение:  
За ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив” – землищата на с.Михилци, общ. Хисар ; с. 
Песнопой, с. Иван Вазово, с. Горна махала, с. Долна махала, с. Черноземен, с. Дълго 
поле и с. Ръжево конаре, общ. Калояново ; с. Стряма и гр. Раковски, общ. Раковски ; с. 
Ясно поле, с. Маноле и с. Рогош, общ. Марица ; с. Чешнегирово, град Садово, с. 
Караджово и с. Катуница, общ. Садово; с. Ягодово, с. Крумово, с. Брестник и с. Брани 
поле, общ. Родопи, обл. Пловдив. 
За  ВЛ 110 kV п/ст „Черноземен” – п/ст „Хисар – землищата на с.Черноземен, с. 
Калояново, с Дуванлии и с. Долна махала, общ. Калояново; с. Черничево и гр. Хисаря, 
община Хисаря, обл. Пловдив. 
За ВЛ 110 kV ТЕЦ „Пловдив север” – п/ст „Черноземен” (Игнатиев) – землищата на 
с. Черноземен, с. Дълго поле, с. Ръжево конаре, община Калояново; с. Стряма, община 
Раковски; с. Динк и с. Граф Игнатиев, община Марица, област Пловдив.  
 
Възложител -  НЕК – ЕАД П „Трафоелектроинвест”, 

     
 
Характеристика  на инвестиционното предложение:    

Целта на инвестиционното предложение е стабилизиране и подобряване на 
електрозахранването в района на гр. Пловдив, вследствие повишеното 
енергопотребление, както и гарантиране стабилността на енергопреносната мрежа в 
региона.  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на енергиен линеен обект „ВЛ 
400 kV „Карлово – Пловдив”, ВЛ 110 kV п/ст „Черноземен” – п/ст „Хисар”, ВЛ 110 kV 



ТЕЦ „Пловдив север” – п/ст „Черноземен” (Игнатиев). Капацитетът на новите 
съоръжения ще бъде 400 и 110 kV. Площта, необходима за изграждането на една стъпка, 
ще е ог 20-50 кв. м. за ВЛ 110kV и от 50-180 кв. метра за ВЛ 400 kV. Инвестиционното 
предложение е свързано с промяна предназначението и начина на трайно ползване само 
на площта, в която ще се ситуират ел.стълбове. 

 Предвижда се извършване на  реконструкцията (рехабилитацията) на п/ст 
„Пловдив” 400/220/110 kV. Същата ще се осъществи  в рамките на съществуващата 
уредба 400/220/110 kV, като ще се подменят старите съоръжения с нови в рамките на 
уредбата 400/220/110 kV без да се променят заеманите площи. 

Площта, необходима за монтиране на ел. стълбове в границите на  защитените 
зони, за която се предвижда промяна предназначението и начина на трайно ползване е 
общо 2,441 дка, от които 2,369 дка – в защитена зона „Река Стряма” и 0,072 дка – в 
защитена зона „Река Чая”. 

Трасето на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии. Част от него преминава през три защитени 
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - BG 0000429 
„Река Стряма”, BG 0000578 „Река Марица” и BG 0000194 „Река Чая”, включени в 
списъка приет с Решение на МС № 122/2007 г. (ДВ бр. 21/2007 г.) 

За изграждане на  ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив”, ВЛ 110 kV п/ст „Черноземен” 
– п/ст „Хисар”, ВЛ 110 kV ТЕЦ „Пловдив север” – п/ст „Черноземен” (Игнатиев) е 
издадено Решение по ОВОС № 1-І/2003 г. на РИОСВ – Пловдив. В съответствие с § 12а 
от Преходни и заключителни разпоредби на ЗООС, срокът на това решение по ОВОС е 
съгласно чл. 99, ал. 8 от ЗООС, за което възложителят е уведомен с писмо на РИОСВ – 
Пловдив, изх. № 2296/22.05.2007 г. Съгласно представената  информация става ясно, че 
трасето е одобрено, включително и чрез устройствени планове, започнало е 
осъществяване на инвестиционното предложение, поради което Решение по ОВОС № 1-
І/2003 г. не е загубило правно действие. Съобразно действащата към момента 
нормативна уредба по ОВОС, в случай на наличие на законосъобразно издадени актове, 
както и липса на информация за промени в инвестиционното предложение, което е било 
предмет на проведената процедура по ОВОС, към настоящият момент не би имало 
основание за провеждане на нова процедура по ОВОС. 

Със Заповеди на Областния управител на Пловдив № ЗД-00-802 и 803 от 
13.08.2007 год. (ДВ бр. 70/28.08.2007 г.) и Заповед № ЗД-00-701/25.07.2007 г. е одобрен  
ПУП /парцеларен план/  за горе-цитирания линеен обект.  

Обект ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив”, ВЛ 110 kV п/ст „Черноземен” – п/ст 
„Хисар”, ВЛ 110 kV ТЕЦ „Пловдив” – п/ст „Черноземен” е обявен за обект с национално 
значение с Решение № 46/01.02.2008 г. на МС  
  За инвестиционното предложение „ВЛ 400 kV „Карлово – Пловдив”, ВЛ 110 
kV п/ст „Черноземен” – п/ст „Хисар”, ВЛ 110 kV ТЕЦ „Пловдив север” – п/ст 
„Черноземен” (Игнатиев), Реконструкцията (рехабилитацията) на п/ст „Пловдив” 
400/220/110 kV е приложима разпоредбата на §14, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Преходните 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното 
разнообразие (ДВ бр.52/2007 г.), респ. § 4, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Наредбата заОС , 
тъй като съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 Наредбата за ОС, то следва да бъде 
подложено на оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените 
зони, независимо, че за него има завършена процедура по реда на глава шеста от Закона 
за опазване на околната среда. 
 Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 
зона се основава на следните мотиви:  
 

1. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитените зони поради 
унищожаване на природните местообитания и местообитанията на видовете, 
предмет на опазване, тъй като реализацията на инвестиционното предложение е 
свързана с усвояване на незначителна по размери площ в тях (2,369 дка в 



защитена зона  „Река Стряма” и 0,072 дка в „Река Чая”), поддържането на 
сервитута на електропроводите не е свързано с изсичане на дървесна 
растителност, както и поради обстоятелството, че не се налага усвояване на 
допълнителни територии от зоните за изграждане на допълнителна 
инфраструктура. 

2. Очакваното въздействие върху защитените зони се ограничава само по време на 
строителството, така че няма вероятност от трайно безпокойство на видовете 
животни, опазвани в трите зони, което да доведе до съществени изменения в 
структурата, плътността и числеността на популациите им. 

3. Предвид местоположението, площта и характера на инвестиционното 
предложение,  не се очаква фрагментация на защитените зони и на природните 
местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в  тях, 
включително и до нарушаване на кохерентността на зоните и до прекъсване на 
биокоридорни връзки.  

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

5. При строителството и при експлоатацията на обектите не се очаква генериране на 
емисии във води, въздух и почви, вкл. отпадъци, които да окажат значително 
отрицателно въздействие върху ключови елементи на защитените зони. 

 
            Реализацията на инвестиционното предложение се съгласува при следните 
  

условия: 
 

1. При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да не се 
засягат други терени от защитните зони. 

2. След завършване на строителството да се извърши почистване на терена и при 
необходимост рекултивиране на нарушените терени. 

 
Реализацията се съгласува само за конкретното заявено инвестиционно 

предложение и в посочения капацитет. 
 При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, 
ал.1 от Наредбата или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото 
решение, възложителят/новият възложител е длъжен да уведоми компетентния орган за 
промените в 14-дневен срок от настъпването им. 

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му 
пред Министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. 
Пловдив по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
 
 
 
 
гр. Пловдив       ДИРЕКТОР: 
         /инж. В. Атанасова/ 
21. 01. 2011 г.                 
         


