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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-030-ПР/2010 г. 

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, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
опазване на околната среда, чл. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, 
чл.2, ал.1, т.3 „а” и ал.3, чл.8, т.2, уведомление по чл.10 и чл.40, ал.3 и ал.4 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, представената писмена документация по Приложение 
№2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда. 

 
 

Р Е Ш И Х: 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Изграждане на електропровод 20 kV, мачтов 
трафопост и кабелни линии НН”, в землището на общ. Баните, обл. Смолянска, 
което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени зони. 

Възложител: КЕЦ Смолян, на "ЕВН България ЕР" АД, гр. Пловдив, гр. 
Смолян - 4700, ул. "Родопи" №4, Иван Ангелов Дошев - ръководител, тел. 0894-
333266 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:  
Предложението предвижда изграждане на ново въздушно електропроводно 

отклонение 20 kV, с проводник АС-95 от съществуващ ЖР стълб до ТП „Пергелите”, 
в имот 12697, завършващ с Мачтов трафопост  в имот 12529 с дължина 0,716 км. 
Ще се изгради нова кабелна линия от новия МТП в тротоара на съществуващия 
общински път (имот №12589) до съществуващ стоманобетонов стълб от 
съществуваща въздушна мрежа НН на кв. Поглед, в с. Баните. Трасето на 
електропровода преминава през следните имоти: 12698, 12633, 12984, 12466, 
12589, 12529 (собственост на община Баните); 12697, 12669, 12671, 12632, 12629, 
12630, 12578, 12581, 12523, 12524, 12988, 12467, 12528 (частна собственост), 
намиращи се в землището на с. Баните, общ. Баните, обл. Смолянска. Общата им 
площ възлиза на 72,025 дка, от които площта заета от обекта е 5,372 дка. Част от 
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предложението ще се реализира в имоти, собственост на Община Баните, а другата 
част са частна собственост, земеделски земи, ІХ и Х категория. 

 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони и 

защитени територии. 
 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 3, „б” от Приложение 
№2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 
необходимостта от ОВОС. 

 

 
 

М О Т И В И : 
 

1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, поради: малкия 
териториален обхват (площ заета от обекта – 5,372 дка), локалния мащаб на 
въздействие. В представената информация са разгледани мерки за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда, а именно:  
 определяне на временно депо за почвено- геоложките материали в рамките 
на трасето в т.ч. и за хумуса;  
 след приключване на строителните дейности, изгребните земни маси ще 
бъдат върнати обратно в изкопите; 
 определяне на площадки за ремонт и зареждане на техниката с горива и 
масла по време на строителството;  
 отпадъците по време на строителството ще се предават на специализирани 
фирми за обезвреждане;  

2. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат интереси на 
съществуващите ползватели. Част от предложението ще се реализира в имоти, 
собственост на община Баните, съгласно Заповед № РД-244/12.08.2010г. на кмета 
на община Баните. За останалите имоти на възложителят е учредено право на 
прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през частни имоти , съгласно Заповед № РД-243/12.08.2010г. на 
кмета на община Баните. Трасето на електропровода не засяга горски фонд, а 
предимно земеделски земи – ІХ, Х категория. 

3. При реализирането и експлоатацията на предложението не се налага 
изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

4. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се 
определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.  

5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер 
на въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и експлоатация. 

6. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива 
по смисъла на ЗЗТ.  

10. Предложението не попада в обхвата на защитени зони и няма да засегне 
местообитания приоритетни за опазване на защитена зона „Родопи - Средни” за 
хабитатите, която се намира най-близо до площадката. С реализацията му не се 
засягат места на обитание, почивка, хранене и размножаване на животински видове, 
предмет на опазване в защитената зона. 

11. Възложителят е информирал общината и населението за своето 
инвестиционно предложение. Към момента на издаване на решението няма 
сведения за получени устно или депозирани писмени възражения срещу 
реализацията на инвестиционното предложение по законосъобразност.  
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ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. При започване на строително монтажните работи в срок от две седмици, 
писмено да се уведоми РИОСВ – гр. Смолян; 
2. Да не се допуска замърсяване на площи с горива и смазочни материали. 
Авариралата техника да се ремонтира на специално оборудвани за целта площадки; 
3. Всички дейности, свързани с работния процес да се изпълняват при стриктно 
спазване на правилника за безопасност и охрана на труда; 
4. При възникване на аварийни ситуации и природни бедствия, незабавно да се 
информира РИОСВ – Смолян; 
5. Изпълнителят да съгласува с общината площадките за депониране на 
изгребните земни маси. 
6. Строителните и битови отпадъци по време на етапите на строителство и 
експлоатация да се третират по подходящ начин. Да не се допуска замърсяване на 
съседни на инвестиционното предложение площи с отпадъци. 
7. Да не се допуска увреждане на дървесно-храстова растителност извън 
разпространението на инвестиционното предложение и да не се допуска увреждане 
и унищожаване на животински видове. 
8. Графикът на строителните дейности да бъде съобразен с размножителната 
активност на повечето видове птици, която е най – висока през м. април и началото 
на м. май. 
 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 

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. 

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. Смолян до 1 месец след настъпване на измененията.  

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната 

среда и водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Административен съд  

гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК. 

 
 
 
 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 

 

23.08.2010г. 

 


