
     ДО    ДИРЕКТОРА НА 

      РИОСВ - ПЛОВДИВ 

 

Информация 

Съгласно чл. 10 от Наредбата за ОС 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДМЕТА НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА 

ЗОНА „БРЕСТОВИЦА" С КОД ВС 0001033 И ЕВЕНТУЛНОТО 

ВЛИЯНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНР1Е ВЪРХУ 

ЗОНАТА 

Целта на защитената зона е : 

 Запазване площта на природните местообитания и 

местообитанията на видове и техните популации, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 Запазване на естественото състояние на природните 

местообитания и местообитанията на видове, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона, включително и 

на естествения за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условия на средата. 

 Възстановяване при необходимост на площта и 

естественото състояние на приоритетни природни 

местообитания и местообитания на видове, както и на 

популации на видовете, предмет на опазване в рамките 

на защитената зона. 

Предмет на защита на защитената зона са: 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ: 

91Е0   Алувиални гори с Alnus glutinosa 

6110   Отворени калцифилни или базифилни тревни 

съобщества от Alysso-Sedion albi 



6210    Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества 

върху варовик (Festuco-Brometalia) (*важни 

местообитания на орхидеи)  

6220     Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас 

Thero-Brachydietea 

62A0       Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

8210        Хазмофитна растителност по варовикови скални 

склонове 

9170        Дъбово-габърови гори от типа Galio- Garpinetum 

91AA     Източни гори от космат дъб 

91М0      Балкано-панонски церово-горунови гори 

92С0       Гори от Platanus orientalis 

По-горе описаните местообитания , както и цялата зона са среда 

за живот на бозайниците европейски вълк и видра и на 

земноводните обитатели Обикновената блатна костенурка, 

Жълтокоремна бумка, Шипоопашата и Шипобедрена костенурки. 

 

БОЗАЙНИЦИ: 

Широкоух прилеп / Barbastella barbastellus/ 

Видра  /Lutra lutra/ 

Дългоух нощник   /Myotis bechsteini/ 

Дългопръст нощник  /  Myotis capaccinii/ 

Лалугер /Spermophilus citellus/ 

 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: 

Жълтокоремна бумка  /  Bombina variegata/ 

Ивичен смок   /  Elaphe ,quatuorlineata/ 

Обикновена блатна костенурка  / Emys  orbicularis/ 

Шипоопашата костенурка  / Testudo hermanni/ 

Шипобедрена костенурка / Testudo greaca/ 

Голям гребенест тритон  / Triturus karelinii/ 

 



 РИБИ: 

Маришка мряна / Barbus plebejus/ 

 

БЕЗГРЪБНАЧНИ: 

Ручеен рак 

Бисерна мида 

Лицена 

Обикновен сечко 

Бръмбар рогач 

Буков сечко 

Алпийска розалия 

Характеристика на терена и местоположението на 

инвестиционното предложение, както и въздействието върху 

най-близката Зона 

Площадката за осъществяване на инвестиционното 

предложение се намира североизточно от с. Брани поле, граничеща 

със землищната граница на гр. Пловдив. Площадката на обекта не 

попада в територии с висока консервационна стойност, съгластно 

Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена 

зоната по „Натура 2000“ -  „Брестовица“ BG0001033 

Класифицирана като защитена зона тип К- по Директива   

92/43/ЕЕС за защита и опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна, която припокрива защитена зона  по  защита 

на дивите птици. 

Имотът се намира източно от Защитената зона, на около 18-20 

км от нея. Представлява земеделска земя с начин на трайно 

ползване  нива от  ІІІ и  ІV категория. Флората на мястото на 

инвестиционното намерение е сравнително бедна характерна за 

селскостопански земи, основно тревиста растителност. Не са 

установени редки, защитени и ендемитни видове растения. Няма 

растения с ресурсна стойност. На площадката липсват дървесни 

видове растения. Зооценозата е бедна имайки в предвид 

характеристиката на местообитанието, по отношение на 



фитоценозата. Основно се срещат гущери - ливаден и зелен. Някои 

гризачи - полска мишка, домашна мишка, плъхове. Птици не 

гнездят, срещат се само случайно преминаващи, и видове свързани 

с открити терени. Имайки предвид това, както и предмета на 

опазване на зоната считаме, че инвестиционното предложение не 

представлява част от изброените по-горе местообитания, обект на 

опазване на Зоната. 

Инвестиционните намерения на Възложителя са  разшерение 

на ветрилото на п/ст „Пловдив 400 kV“. Площадката граничи от 

североизток със съществуваща площадка на , собственост на 

инвеститора с ПИ с идент.№  56784.536.1330 представляващ п/ст 

Пловдив 400 kV.   

Инвестиционното предложение не засяга и няма да окаже 

отрицателно въздействие върху предмета на опазване на зоната. 

Предвидените дейности по инвестиционното предложение няма да 

повлияят на характера на екосистемите в зоната. Отстоянието на 

бъдещия обект е достатъчно и по никакъв начин няма да повлияе 

върху постоянните и защитени видове в Защитената зона. 

Описаното местоположение и параметри на предложението не 

създават възможности за въздействие върху Зоната. 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА РИОСВ - 

ПЛОВДИВ 
 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
 

за план/ програма/проект 

 
съгласно чл. 10 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 

 
І. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): 

 

От  „НЕК“ ЕАД , ЕИК- 000649348 



 

/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или упълномощено по закон трето лице / 

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. София ,ул. „Триадица „ № 8 

чрез пълномощник: Никола Ив. Алимански – Ръководител МЕР Пловдив 

 

Телефон, факс и адрес на електронна поща: +359 32 634 646, +359 32 632 493 

гр. Пловдив , ул. Хр. Г. Данов 37 ,  e-mail: eso@pd.eso.bg 

 

Лице за връзка, телефон, факс и адрес на електронна поща: 

Димитър Недевски  

Тел:  +359 882 651 717  

e-mail: dimitar.nedevski@gmail.com 

 

  Уважаеми г-н Директор, 

 

 Уведомяваме Ви, че НЕК ЕАД има следният  проект:  

Изготвяне на  ПУП-ПРЗ – ПП на земеделска земя за процедура по промяна на 

предназначението , съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ , представляваща имот  

№ 020184, местност „Елешиците” по КВС на с. Браниполе, община Родопи за обект 

”Техническа инфраструктура”  , трасета за външно водоснабдяване, канализация и 

електроснабдяване , с оглед създаване на условия за бъдещо разширение на ветрилото 

на п/ст Пловдив 400 kV , както и за изграждане и разполагане на елементи на 

техническата инфраструктура , включващи стълбове и проводници за високо 

напрежение на високоволтови линии. 

 

ІІ. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

 

а) Местоположение на площадката на инвестиционното предложение /област, 

община, землище, номер на имота/  

Инвистиционното предложение за „Техническа инфраструктура„ ще се реализира в 

собственият ни имот №020184 ,намиращ се в месността „Елешиците” в землището на с. 

Браниполе ,Община „Родопи” , Област –Пловдив. Имота е в зона „Пп”,граничи със 

землищната граница на гр.Пловдив и Площадката на ПИ № 56784.536.1330 

представляващ „п/ст Пловдив 400 kV“  със  същата  дейност.  

б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 

    -Срок за реализация на проекта: от 3 до 5 год. 

    -Етапите за изпълнение на инвестиционното  предложение са следните: 

 Одобряване на ПУП-ПРЗ-за УПИ-020184-техническа инфраструктура- от 

Община „Родопи”; 



 Одобряване на ПУП-ПРЗ-за УПИ-020184-техническа инфраструктура- от 

МЗХ   и промяна на статута на земеделската земя за неземеделски нужди 

 Проектиране ,съгласуване , издаване на СР ; 

 Подготовка на имота за строителство / изграждане на врем. постройки, 

площадка за съхранение на стр. материали и др./ 

 Реализация на СМР по проекта; 

 Издаване на удостоверение за ползване. 

в) Цел и предмет на инвестиционното предложение – производствено офиси, пътно 

и др. строителство; 

 

  Инвестиционното предложение е за разширение на ветрилото на 

съществуващата подстанция „Пловдив 400 kV“ в съседство с имота , изграждане  

разполагане на елементи на техническата инфраструктура, включително поставяне на 

стълбове и проводници за високо напрежение 400/220/110 kV, определя се начин на 

застрояване  с височина Н до 24.0 м, свободно  разположени в зона по ограничителна 

линия на застрояване ,като се определя устройствена зона „Пп”. 

г) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, В и К. 

     Не се предвижда нова пътна инфраструктура, а се ползват входове от 

съществуващата северно от имота, собственост на инвеститора . 

Изготвен е проект за част  пътна връзка .  

Площадката  граничи от западната си страна с ЖП линия  и е съгласуван с ДП  

„ НКЖИ „ София  

Съгластно Писмо с изх.№ 133 / 27.06.2013  захранването  с вода ще стане от  

съществуващата водопроводна мрежа на площадката на съседния имот собственост на 

инвеститора, а заустването на отпадните води ще стане в съществуващата 

канализационна мрежа на същата площадка.. 

 

ІІІ. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение. 

 

Община „Родопи”  

 

IV.   Информация съгласно Приложение № 2, част Б от Наредба за условията и 

реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти. 

Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите. 

Инвестиционното намерение ще се реализира в имот № 020184 , земеделска нива по 

КВС на с. Браниполе, в местност  „Елешиците ”, землище с. Браниполе , Община 

„Родопи”. Граничи с имоти със сменено предназначение за УПИ с подобна дейност , 

подстанция „Пловдив 400 kV“ като за всички е определена зона „Пп”. 



 

Засегнати елементи на Националната екологична мрежа: 

 Имот 020184 ,м. „Елешиците ” ,землище на с.Браниполе, Община „Родопи” - не попада 

в защитена зона. Най – близката защитена зона по НАТУРА 2000 е”Брестовица „  с код. 

BG 0001033. 

Реализацията на проекта, няма да окаже отрицателно въздействие на ланшафта в 

района, качеството на въздуха и водните екосистеми.  Имотът е в близост  с  УПИ с 

подобна дейност, 

 

Природни ресурси предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията:    

               За обекта е необходима вода за питейно-битови нужди , за която има  

техническа възможност за захранване от съществуващ водопровод северно от 

площадката, на съседния имот собственост на инвеститора, 

                Ел. енергията необходима за обекта ще се осъществи съгласно становище на 

Електроенергийния системен оператор. На базата на тази информация  захранването 

ще се извърши от  съществуващо ТНН на съществуващата сграда  в ОРУ 220 kV на  

подстанция Пловдив 400 kV  

Отпадъци ,които се очаква да се генерират: 

 Строителните отпадъци ще се събират на отделна за целта площадка и ще се 

извозват на место определено от Кмета на Община „Родопи”. 

 Битовите отпадъци ще се извозят на сметище от фирма обслужваща района – 

предвид урегулиране и на съседните имоти с подобна дейност в зона на 

застрояване „Пп”. 

 Събраните отпадни битови води ще постъпват в съществуващата 

канализационна мрежа на съседния имот п/ст Пловдив 400 kV , собственост 

на Инвеститора.   

 

 

Приложение: 

1. Документ за платена такса, съгласно допълнение на Тарифа за таксите, които 

се събират в системата на МОСВ, одобр. ПМС №253/2004 г. /обн. ДВ, бр.79 от 

02.10.2007 г./; 

2. Информация и документация, съгласно приложение № 2, част А 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, приета с ПМС № 201/31.08.2007 г. /обн. в, ДВ, бр.73/2007 г./, предоставена и на 

електронен носител, включваща: 

□2.1. Характеристика на плана, програмата и проекта относно: 



а) инвестиционните предложения по приложение № 1 към чл. 92, т. 1 и 

приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 ЗООС и/или други инвестиционни 

предложения с предполагаемо значително въздействие върху околната среда, спрямо 

които предлаганият план/програма определя критерии, нормативи и други 

ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или одобряване по 

отношение на местоположение, характер, мащабност и експлоатационни условия; 

б) мястото на предлагания план/програма в цялостния процес или йерархия на 

планиране, степен на подробност на предвижданията. 

□2.2. Задание за изготвяне на плана, програмата и проекта.  

□2.3.. План – извлечения за ползване на гори. 

□2.4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, 

таблици, схеми, снимки и др. - по преценка на възложителя, в едно с  приложения към 

тях. 
 

За Община Родопи – Пловдив 

 

1.Пълен комплект от ПУП-ПРЗ и Съгласувателни писма със заинтересовани страни ;  

                           

За уведомяване на обществеността :  

1. Уведомление вх. № ............. в Кметство с. Браниполе ;  

2. Обява във в.Марица от 22. 07.2013г. ; 

3. Уведомление и информация в Община „Родопи” Пловдив. 

4. В РИОСВ-Пловдив :  скица с координати в М 1:3000 ; ситуации в М1:5000; 

М1:10000; Становища от РИОКОЗ и РИОСВ, Служебна бележка от Кметство с. Брани 

поле, Уведомление Община „Родопи“ . 

3. Уведомление на електронен носител 

 

                                                                                   

 Възложител : 

 

 


