
 

Дейност „Проучвания и прединвестиционни дейности за българската част на проект „Междусистемна 
връзка между Марица Изток 1 и Неа Санта”” се съфинансира от Механизъм за свързване на Европа на 

Европейския съюз. Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският 

съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация. 

ОБЯВА 

За обществеността 
 

уведомяваме Ви, че  
 

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София, бул. Гоце Делчев №105, тел.: 02/9696802, 

ЕИК 175201304, има следното инвестиционно предложение: „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV (п/ст) 

„Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“.  

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението 

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на „Въздушна линия (ВЛ) 400 kV 

(п/ст) „Марица Изток“ /Република България/ - п/ст „Неа Санта“ /Република Гърция/“. 

Инвестиционното предложение се отнася за ново строителство, с което се цели свързване на 

електропреносната мрежа на Р. България с електропреносната мрежа на Р. Гърция на 400 kV. 

Технологичният процес на ВЛ е пренасяне на електрическа енергия. 

Избрани са три алтернативни варианта на трасе (един основен и два алтернативни) на новата 

ВЛ 400 кV, които преминават през следните общини: Хасково, Харманли, Симеоновград, 

Кърджали, Кирково и Момчилград. 

Дължината на електропровода в километри, е както следва за: Вариант 1 на трасе - 123,3 км, 

Вариант 2 на трасе - 121,5 км и Вариант 3 на трасе - 121,7 км. Определената сервитутна зона е 60 м 

- по 30 м от двете страни на оста на трасето. 

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение 

Обектът е част от националната и европейска електропреносна мрежа. 

3. Местоположение на инвестиционното предложение   
Новата ВЛ 400 kV ще се изгради от начална точка  - п/ст „Марица Изток“ до крайна точка – 

съгласуваната точка на пресичане на границата с координати N 411654/E 253158 и крайната 

подстанция на територията на Р Гърция - п/ст „Неа Санта”. Трасето на ВЛ (разглежданите 3 

варианта на трасе, вкл. сервитутната им зона от 60 м) минава през терени, попадащи в землищата 

на следните населени места: 

Област Хасково:  

Община Хасково – с. Александрово, с. Войводово, с. Зорница, с. Козлец, с. Конуш, с. 

Мандра, с. Подкрепа, с. Родопи, с. Стамболийски, с. Стойково, с. Узунджово, гр. Хасково. 

Община Симеоновград - с. Калугерово, с. Константиново, гр. Симеоновград, с. Пясъчево. 

Община Харманли – с. Поляново. 

Област Кърджали:  

Община Кърджали - с. Бели пласт, с. Брош, с. Дъждино, с. Енчец, с. Зелениково, с. Иванци,  

с. Невестино,  с. Калинка,  с. Крайно село,  гр. Кърджали,  с. Македонци, с. Опълченско, с. 

Петлино, с. Прилепци, с. Рани лист, с. Резбарци, с. Срединка, с. Стремово, с. Стремци, с. Царевец, 

с. Чилик, с. Ястреб, с. Солище, с. Зимзелен, с. Повет, с. Панчево, с. Островица, с. Вишеград, с. 

Глухар, с. Пепелище. 

Община Момчилград - с. Балабаново, с. Горско дюлево, с. Загорско, с. Птичар, с. 

Садовица, с. Седлари, с. Върхари. 

Община Кирково - с. Вълчанка, с. Светлен, с. Кукуряк, с. Самокитка, с. Секирка, с. 

Средско, с. Старейшино, с. Тихомир, с. Чорбаджийско. 

Инвестиционното предложение не попада и не граничи със Защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии.  



 

Дейност „Проучвания и прединвестиционни дейности за българската част на проект „Междусистемна 
връзка между Марица Изток 1 и Неа Санта”” се съфинансира от Механизъм за свързване на Европа на 

Европейския съюз. Отговорност за тази публикация носи единствено нейният автор. Европейският 

съюз не носи отговорност за начина, по който се използва съдържащата се в нея информация. 

Трасето на ВЛ не засяга обекти на културното наследство и обекти, подлежащи на здравна 

защита. 

По отношение на защитени зони от мрежата Натура 2000:  

 вариант 1 на проектното трасе преминава през: ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ по 

Директива за местообитанията, ЗЗ BG0001034 „Остър Камък“ по Директива за 

местообитанията и ЗЗ BG0001032 „Родопи Източни“ по Директива за 

местообитанията. 

  вариант 2 на проектното трасе преминава през: ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ по 

Директива за местообитанията, ЗЗ BG0001034 „Остър Камък“ по Директива за 

местообитанията, ЗЗ BG0002013 „Студен Кладенец“ по Директива за птиците и ЗЗ 

BG0001032 „Родопи Източни“ по Директива за местообитанията. 

 вариант 3 на проектното трасе преминава през: ЗЗ BG0000578 „Река Марица“ по 

Директива за местообитанията, ЗЗ BG0001034 „Остър Камък“ по Директива за 

местообитанията, ЗЗ BG0002013 „Студен Кладенец“ по Директива за птиците и ЗЗ 

BG0001032 „Родопи Източни“ по Директива за местообитанията. 

Трасето на проектния електропровод в максимална степен е съобразено с местоположението 

на съществуващи електропроводи и за обслужването му ще се използват вече съществуващите 

пътища за достъп до тях.  

Временните пътища, подходи и монтажни площадки ще се определят съобразно местните 

условия, като се използват максимално съществуващите такива. 

Обектът в неговата цялост ще се реализира на територията на две държави, пресичайки 

международната граница на Р. България с Р. Гърция. Във връзка с това, е изготвена информация 

във формата, приета с решение I/4 н първа среща на страните по Конвенцията по ОВОС. 

Информацията е изпратена на Р. Гърция като заинтересувана страна по смисъла на Конвенцията. 

Към момента, не е изразено становище от страна на Република Гърция.  

4. Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и 

експлоатацията (водоползване) 

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се 

използват природни ресурси.  

Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди. 

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, емисии на вредни вещества и отпадъчни 

води 

Предвидените строително-монтажни дейности предполагат генерирането на строителни и 

битови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират основно битови, строителни и 

производствени отпадъци. Генерираните по време на строителството и експлоатацията отпадъци 

ще се събират, съхраняват и предават на външни фирми за последващо оползотворяване и/или 

обезвреждане. 

Очакват се неорганизирани емисии от двигателите с вътрешно горене на техниката, която ще 

се използва при строителството и поддръжката по време на експлоатация на ИП.  

По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се 

очаква генерирането на отпадъчни води. 

Подробна информация е налична на: 

http://www.tso.bg/ 

http://www.p-united.org/  

Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в „Електроенергиен 

системен оператор“ ЕАД, гр. София. 
 

Дата: 12.03.2016 г.           
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