РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М инистерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-22-ОС/ 2012 г.
за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие
На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 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.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г.,
изм. ДВ, бр.3 от 11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по
чл.10, ал.1 от Наредбата (вх.№2327/04.06.2012г.)

РЕШИХ
Съгласувам: осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на
ел. захранване на имот № 038029 в землището на с. Крън, общ. Казанлък”, попадащо в
защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да
окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони.
с възложител: Иван Колев Дочев, ул. „23 септември” № 22, село Крън, общ. Казанлък.
характеристика на инвестиционното предложение: Целта на ИП е захранване и
присъединяване към електроразпределителната мрежа на обект „Стопанска и жилищна
сграда с двор” – без промяна на предназначението на земята – имот № 038029 в
землището на с. Крън, общ. Казанлък в местността „Хаджиеви орехи”. С
вх.№2327/04.06.2012г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление за ИП по чл.10,
ал.1 с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 - информация и документ за платена такса
съгласно 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 (Наредбата).
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното
разнообразие и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени
зони) от Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС).
Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на
защитени зони:
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: riosvsz@stz.bg

“Централен Балкан - буфер” с идентификационен код BG0001493 за опазване на
типовете природни местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР) и опазване на местообитания на видовете растения и
животни (без птици), посочени в приложение № 2 от ЗБР;
МОТИВИ:
Трасето на ел. кабел ще започва от ЖР стълб № 92, намиращ се в ПИ № 000313 – пасище,
мера на общ. Казанлък, продължава подземно по полски пътища с №№ 000093 и 000080 и
достига ПИ № 038029. Цялостната дължина на трасето е 155 л.м., а площта на сервитута –
310 кв.м. За имот № 038029 има влязъл в сила ПУП-ПЗ – стопанска и жилищна сграда (без
промяна предназначението на земята).
Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от
изграждане на нови пътища - ще се използват съществуващите полски пътища.
В рамките на засегнатите имоти, които са полски пътища, няма наличие на приоритетни
за опазване природни местообитания и местообитания на видове включени в Приложения
I и II на ЗБР, предмет на опазване в защитена зона „Централен балкан - буфер” с кодове
BG0001493. Няма локализиране популации на редки и защитени растителни и
животински видове, както и на такива включени в приложение № 3 на ЗБР.
Реално ще се засегнат около 310 кв.м. без това да повлияе и на комплекса от защитени
растителни и животински видове, включени в предмета на опазване и да доведе до
фрагментация на ключови елементи от защитената зона „Централен балкан - буфер” с
код BG0001493. Не може да се очаква забележимо нарушаване на балансите,
характеризиращи структурата на защитена зона.
В близост до настоящето ИП няма предвидени или реализирани други инвестиционни
предложения, поради което кумулативен ефект не се очаква.
Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение,
не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете
животни предмет на опазване в зоните.
Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на
предвиденото за изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на
необходимата инфраструктура; обстоятелствата, че няма да бъдат използвани
невъзобновими природни ресурси, като и липсата на генерирани отпадъци и емисии,
отнесени към процента на засягане от територията на защитените зони, налагат
обоснования извод, че “Изграждане на ел. захранване на имот № 038029 в землището
на с. Крън, общ. Казанлък”, попадащо в защитена зона “Централен Балкан - буфер” с
код BG0001493 по чл.6, ал.1 т.1 и 2 от ЗБР, няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху защитените зони.

УСЛОВИЯ:
1. По време на реализирането на ИП, да не се допуска увреждане на съседните
имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност.

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 Стара Загора в срок до
14 дни от настъпване на изменението.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на
околната среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
12.06.2012г.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

