
Обява до заинтересованите лица и 
обществеността 

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда  ( Наредба за ОВОС, ДВ бр. 25/2003),  и във връзка с 
Уведомление за инвестиционно  предложение  ,,Изграждане на нов електропровод ВЛ 110 
Kv ВЕЦ ,,Въча 1” – ВЕЦ ,,Цанков камък” предоставяме на Вашето внимание Приложение 
№ 2 към чл.6 , а именно Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС. 

Приложение № 2 към чл. 6 

(Изм.  ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп.  ДВ, бр. 3 от 2011 г.) 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

I.  Информация за контакт с възложителя: 

1.  Име, ЕГН, местожителство, гражданство на 

възложителя  физическо лице, седалище и единен 

идентификационен номер на юридическото лице. 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, гр. София, 1404, 
бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304 

2.  Пълен пощенски адрес: гр. София , 1404, бул. „Гоце Делчев” № 105 

3.  Телефон, факс и email: 

тел: 02/9696802, 02/9626189, eso@eso.bg, факс: 02/ 9626189 

4.  Лице за контакти: 

инж. Атанас Диков, 0889307110, a.dikov@eso.bg 

II.  Характеристики на инвестиционното предложение: 

1.  Резюме на предложението. 

Изграждане на нов електропровод (ВЛ) 110 кV от ВЕЦ "Въча 1" до ВЕЦ



"Цанков камък" 

2.  Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Горецитираният  електропровод  е  втората  връзка  на  новоизградената  ВЕЦ 
„Цанков камък” с електроенергийната система на България, по която трябва да 
се  изнася  произведената  електроенергия  от  ВЕЦ  „Цанков  камък”  към  ВЕЦ 
„Въча 1“. 

След  въвеждането  на  ВЕЦ  „Цанков  камък”  (80MW)  в  експлоатация 
изграждането  на  електропровода  става  още  по  наложително  поради  следните 
причини : 

Ø  Повишаване на сигурността на присъединяване на ВЕЦ „Цанков камък” 
към ЕЕС. 

Ø  Пренос  на  част  от  произведената  електроенергия  от  ВЕЦ  „Цанков 
камък” и намаляване на загубите от трансформации. 

Ø  Повишаване  гъвкавостта  на  електрическата  схема  в  аварийни  и 
ремонтни  режими  на  работа.  Наличието  на  ВЛ  110  kV  ВЕЦ  „Въча1  – 
ВЕЦ „Цанков камък” ще позволи посигурно и надеждно използване на 
енергийния ресурс на ВЕЦ по каскадата. 

Ø  Изпълнение на критерия за сигурност „n1”, който при настоящата схема 
без ВЛ 110 kV ВЕЦ „Въча1 – ВЕЦ „Цанков камък” не се удовлетворява. 

3.  Връзка с други съществуващи и одобрени 

с устройствен или друг план дейности. 

С  Заповед № РД021556/06.04.2015год.  на  Зам. Министъра на МРРБ, 
влязла в законна сила на 09.05.2015год. е одобрен ПУППП за електропровода. 

4.  Подробна информация за разгледани алтернативи. 

Разгледани са 2 варианта за трасе, като одобрения вариант е съобразен с 
тежкия планински терен и е проектиран в по голямата си част успоредно 
на съществуващ електропровод 220 kV с цел по лесна поддръжка. Трасето 
е съобразен с изискванията за рационално използване на земята и 
минимално увреждане на ландшафта, като се преминава основно през 
земи извън регулацията на населените места в основна част през гори. 

5.  Местоположение на площадката, включително 

необходима площ за временни дейности по време 

на строителството: Стъпките на стълбовете са с площи от 2075 квадратни 
метра през средно разстояние около 200 метра и са разположени извън 
регулацията на населените места. 

Поради  тежкия  планински  характер  на  терена,  трасето  на  ВЛ  се 
характеризира  с  пресичането  на  много  падини  и  дерета,  спрямо  които 
местата  на  стълбовете,  с  които  могат  да  се  преодолеят  са  строго



фиксирани. Поради тази причина за преодоляване на по големи дерета и 
реализиране  на  по–големи  междустълбия  са  предвидени  за  употреба  и 
стълбове за напрежение  220 kV. 

Трасето преминава през следните населени места: 

Ø  Гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив 
Ø  С. Жребичко, с. Розово, гр. Брацигово и с. Равногор, община 

Брацигово, област Пазарджик 
Ø  С. Фотиново, община Батак, област Пазарджик 
Ø  С. Осиково, с. Михалково и с. Селча, община Девин, област Смолян 

6.  Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет. 

Линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на 
електроенергия с напрежение 110 kV, което ще се изпълни с една тройки 
проводници АСО400 и мълниезащитно въже тип OPGW окачени на 
стоманорешетъчни стълбове болтова конструкция за напрежение 110 и 
220 kV. 

7.  Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Съществуващата пътна инфраструктура не се променя. Ще се ползват 
максимално съществуващите пътища без направата на нови. Достъпа до 
местата на стъпките на стълбовете ще се извърши от найблизките 
асфалтови и черни пътища и по направената просека. 

8.  Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация 

и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

При изпълнението на долуописаните строителномонтажни работи ще 

се вземат всички мерки за спазване на нормите по ТБ и за работа в 

близост до населено място (строителен обект). 

n  просичат се просеките в горските насъждения по трасето на ВЛ и се 
разчистват  отсечените  дървета  и  клони,  за  да  не  пречат  при 
изтеглянето и регулацията на проводниците; 

n  пикетират  се  стълбовете,  оформят  се  площадките  им  и  се  карират 
изкопите за фундаментите, като откосите се изпълняват с наклони 5:1 
за скална почва и 1:1 за обикновена почва; 

n  фундират  се  основите  на  всички  стълбове,  като  след  изливането  на 
фундаментите и се изпълнява циментова замазка; 

n  доставят се новите стълбове, разкарват се по места, сглобяват се и се 
изправят, там където това е невъзможно стълба се изгражда на място ; 

n  доставят  се  новите  изолаторни  елементи  и  арматурните  части  за 
изолаторните  вериги  и  се  разкарват  по  съответните  стълбове, 
сглобяват се и се окачват на стълбовете;



n  изтеглят се и се регулират фазовите проводници и м.з въже в участъка 
от стълб № 6 на съществуващия „Исперихово“ пред ВЕЦ „Въча 1“ до 
изводните портали на съществуващата ВЕЦ ”Цанков камък”; 

n  монтират се мостовете на проводниците и м.з. въже на опъвателните 
стълбове; 

n  монтират се табелки “ОЖ” на всички стълбове; 
n  провярява се сфазирането между ВЛ и уредбите 110 kV на крайните 

подстанции; 
n  след като изводните полета и уредбите 110 kV на крайни подстанции 

са готови напълно, ВЛ се пуска под напрежение. 

9.  Предлагани методи за строителство. 

Съгласно одобрен и съгласуван със съответните ведомства и институции 
Работен проект. 

10.  Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството 

и експлоатацията. 

ИП представлява надземно изградена система от проводници и стълбове, 
предназначена за пренос на електроенергия с високо напрежение – 110 kV. 
Преноса на електроенергия не е свързан с ползване на природни ресурси. 

11.  Отпадъци, които се очаква да се генерират  видове, количества и начин на 

третиране. 

При  извършване  на  строителномонтажните  работи  не  се  предвижда  да 
има  строителни отпадъци. Изкопаната маса, която ще бъде направена  за 
фундаментите  ще  бъде  отново  върнат  за  оформяне  на  фундаментите  и 
подравняване  на  площадките  около  стълбовете.Всички  площи  за 
временно  ползване  по  време  на  строителството  на  ВЛ  на  които  ще  се 
складира  изкопаната  земна  маса  ще  се  освободят  и  възстановят  до 
завършване на обекта. 

12.  Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 

Обекта е източник само на електромагнитно поле в непосредствена 
близост до проводника. След поставяне на Електропровода под 
напрежение се извършва измерване на напрегнатостта на 
електромагнитното поле от НЦООЗ към МЗ дали съответства на нормите 
и ще бъде издаден протокол. Съоръжението не замърсява въздуха, водата и 
почвата. 

13.  Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив 

на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,



жилищно строителство, третиране на отпадъчните води). 

Пренос и разпределение на електроенергия. 

14.  Необходимост от други разрешителни, свързани с 

инвестиционното предложение. 

Да ще се извършат всички съгласувания със заинтересуваните ведомства – 
ПБЗН, РИОКОЗ, ОПУ, БТК, Енергоразпределение и др. 

15.  (нова  ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
Няма замърсяване на околната среда. 

16.  (нова  ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти. 

Проекта на новата ВЛ е направен като всички габаритни разстояния 
съгласно НУЕУЕЛ, НТЕЕЦМ и ППСТН са спазени. Мерки за безопасност 
на труда при СМР и експлоатация са съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и 
НТЕЕЦМ. 

III.  Местоположение на инвестиционното предложение 

1.  План, карти и снимки, показващи границите на 

инвестиционното предложение, даващи информация 

за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в 

близост елементи от Националната екологична мрежа 

и найблизко разположените обекти, подлежащи на 

здравна защита, и отстоянията до тях. 

Трасето преминава през населените места на : 

Ø  Гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив 
Ø  С. Жребичко, с. Розово, гр. Брацигово и с. Равногор, община 

Брацигово, област Пазарджик 
Ø  С. Фотиново, община Батак, област Пазарджик 
Ø  С. Осиково, с. Михалково и с. Селча, община Девин, област Смолян 

Съгласно изготвения и одобрен окончателен ПУП/ПП трасето на 
електропровода преминава през следните защитени зони: 

ЗА ПТИЦИТЕ:



 защитена зона "Родопизападни“, код: BG0001030; 

ЗА МЕСТООБИТАНИЯТА: 

 защитена зона "Западни Родопи“, код BG0002063 

В  междустълбие  68  –  69  трасето  на  електропровода  засяга  със  сервитут 
Защитена местност (ЗМ) „Винище“. 

Смятаме, че инвестиционното ни намерение няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в 
защитените зоните, поради следните мотиви: 

Ø  Местоположението на ИП в границите на защитените зони 
процентно много малко ще засегне природни местообитания, 
предмет на опазване в защитените зони. 

Ø  Не се очаква косвено влияние върху природните местообитания, 
предмет на опазване в горецитираните защитени зони. 

Ø  Не се очаква генериране на вредни емисии и отпадъци , които да 
окажат значително отрицателно въздействие върху природните 
местообитания, предмет на опазване в защитените зони. 

В границите на сервитута и в непосредствена близост няма обекти/ 
територии, подлежащи на здравна защита и санитарно – охранителни 
зони. 

2.  Съществуващите ползватели на земи и приспосо 

бяването им към площадката или трасето на обекта 

на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 

ползватели на земи. 

Засягат се пряко земеделски земи, пасища мери на частни собственици и 
горски фонд на територията на общини Кричим, Брацигово, Батак и 
Девин, области Пловдив, Пазарджик и Смолян. 

3.  Зониране или земеползване съобразно одобрени 

планове. 

4.  Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, 

уязвими зони, защитени зони, санитарноохранителни 

зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейнобитово водоснабдяване и около водоизточниците



на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; 

Национална екологична мрежа. 

Ø  защитена зона "Родопи  Западни", код: BG0001030 
Ø  защитена зона "Западни Родопи", код: BG0002063 
Ø  защитена местност „Винище“ 

4а.  (нова  ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на 

природните ресурси. 

5.  Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

Разработени са да варианта за трасе, като е избран по целесъобразния и 
същият е одобрен от всички засегнати общини. 

IV.  Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на 
възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното 
предложение): 

Не се очаква съществено въздействие на съоръжението по време на 
строителството и след това върху околната среда и защитените зони. 

1.  Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 
ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и 
групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от 
естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и 
техните местонахождения, рисковите енергийни източници  шумове, 
вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. 

По време на експлоатация не се образуват промишлени отпадъци и не се 
отделят наднормени нива на шум. Обекта не оказва въздействие върху 
хора, животни, ландшафт. Не замърсява околната среда, няма отделяне на 
вредни частици и отпадъци. 

2.  Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 

Не се очаква отрицателно въздействие върху Националната екологична 
мрежа – защитените зони "Родопи  Западни", код: BG0001030 и защитена 
зона "Западни Родопи", код: BG0002063 и върху околната среда. 

3.  Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, 

кумулативно, краткотрайно, средно и дълготрайно,



постоянно и временно, положително и отрицателно). 

По време на строителството и експлоатацията се очаква незначително 
отрицателно въздействие върху компонентите и факторите и здравно – 
хигиенните аспекти на околната среда.  С реализирането на ИП не се 
очакват отрицателни и необратими въздействия. 

4.  Обхват на въздействието  географски район; засегнато население; населени 

места (наименование, вид  град, село, курортно селище, брой жители и др.). 

Района на Община Пловдив – гр. Кричим; Община Брацигово – с. 
Жребичко, с. Розово, гр. Брацигово и с. Равногор; Община Батак – с. 
Фотиново; Община Девин – с. Осиково, с. Михалково и с. Селча. 

5.  Вероятност на поява на въздействието. 

Вероятност от поява на въздействие е ниска. 

6.  Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 

Продължителността на въздействията е непрекъсната – по време на 
експлоатация на съоръжението. 

7.  Мерки, които е необходимо да се включат в ин 

вестиционното предложение, свързани с предотвратяване, 

намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 

въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

Спазени са всички необходими отстояния на ВЛ, съгласно НУЕУЕЛ и 
хигиенно санитарните норми. 

8.  Трансграничен характер на въздействията 

Няма. 

Писмени  становища  и  мнения  се  приемат  в  Министерството  на  околната  среда  и 
водите,  гр.  София,  бул.  Княгиня  Мария  Луиза  №  22  и  Съответната  общинска 
администрация.


