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УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТ, 

Уведомяваме Ви, че „Електроенергиен системен оператор” ЕАД („ЕСО“ ЕАД) 

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 на „ЕСО” ЕАД 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. 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или 

поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от 

изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, 

електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на 

изкопите, ползване на взрив 

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.  

Предвижда се трасето да преминава предимно през обработваеми и 

необработваеми земи. Дължината на електропровода в километри, е както следва за:  

 Вариант на трасе 1 - 123,3 км 

 Вариант на трасе 2 - 121,5 км 

 Вариант на трасе 3 - 121,7 км.  

Определената сервитутна зона е 60 м - по 30 м от двете страни на оста на 

трасето. Формата и размерите на опорите на всеки отделен стълб и сервитута на 

електропровода ще съответстват на изискванията на Наредба 16 от 09.06.2004 г. за 

Сервитутите на енергийните съоръжения. 

По време на експлоатация на инвестиционното предложение не е необходимо 

усвояване и засягане на нови терени.  

При проектирането на трасето се е стремяло засягане на колкото е възможно 

повече нискодобивни и непродуктивни земи и по-малко чувствителни и защитени 

http://www.tso.bg/
mailto:eso@eso.bg
mailto:a.tsachev@eso.bg


 

2 

територии и зони. 

Елементи на ИП:  

1. Стълбове. 

Предвижда се използването на стоманорешетъчни стълбове за 400 кV, за една 

тройка проводници тип АСО-400 с три проводника на фаза и две м.з.в. тип С-70, 

болтова конструкция, с антикорозионна защита „горещо поцинковане" от 

съществуващите гами стълбове за 400kV.  

За носителни стълбове в общия и най-масов случай се предвижда да се ползва 

унифицираната гама СРС 400kV с триъгълно разположение на проводниците тип TM. 

За реализиране на по големи междустълбия  ще бъде прилагана унифицираната 

гама СРС 400kV тип с триъгълно разположение на проводниците TL. 

Типоразмерите на тези стълбове по отношение височината на окачване на най-

ниско разположената фаза до терена са 16, 22, 28 м.   

За реализиране на големи преходи и специални решения ще се ползват 

специални единични носителни стълбове за окачване на една или две фази снопови 

проводници от унифицираната гама СРС 400kV - типове СНМВ и СЕН.  

Предварителните разчети по окрупнени показатели предвиждат изграждането на 

около 420÷450 бр. стълбове 400kV в зависимост от избрания вариант, от които около 90 

бр. са от ъглово-опъвателен тип. 

2. Фундаменти. 

Закрепването на стълбовете ще се изпълнява посредством единични фундаменти 

(4 бр. на стълб), разположени в ъглите на квадрат (площадка на стълба). 

Размерите на площадките се определят в зависимост избрания тип стълб, 

неговата активна височина и  почвените характеристиките в мястото на фундиране. В 

общия случай се предвижда оформянето на площадки с площ 60÷100 м
2
. 

В зависимост от типа на стълба и вида почва, се изпълняват единични 

фундаменти с една, две и три стъпки и дълбочина на вкопаване от около 3,0÷4,0 м. 

3. Проводници и м.з. въже. 

Новата ВЛ 400 кV ще се проектира за една тройка проводници тип АСО-400 в 

сноп от три проводника на фаза и две мълниезащитни въжета. Фазовите проводници се 

предвижда да бъдат със снопово разстояние от 400 мм. 

Ще се заснемат всички пресичани инфраструктурни съоръжения, с цел коректно 

определяне на реализираните габарити на новата ВЛ 400 кV към тях.  

4. Изолаторни вериги и арматура. 

В зависимост от максимално допустимото механично напрежение в 

проводниците и реализираните междустълбия,  носителните вериги ще бъдат единични 

и двойни, а опъвателните – единични, двойни и тройни.  

Изолацията на новата въздушна линия ще се проектира с полимерни изолаторни 

вериги. 

Не се предвижда използването на взрив.  

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, 

необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното 

предложение по реда на специален закон: 

Инвестиционното предложение е част от националната и европейска 

електропреносна мрежа. 

Настоящото инвестиционно предложение е включено в група от проекти от общ 

европейски интерес, съгласно Регламент 347/2013 с № 3.7: Изграждане на нов 

междусистемен електропровод 400 kV между п/ст “Марица изток” Р България и п/ст 
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“Неа Санта” Р Гърция, одобрена за финансиране със средства от финансовия 

„Механизъм за Свързване на Европа” – Енергиен сектор. В обхвата на Дейността е 

включено изпълнението на пакет от проучвателни и пред-инвестиционни дейности, 

които да допълнят вече предприетите от ЕСО ЕАД дейности с оглед завършване на 

всички необходими стъпки и документи за вземане на окончателно инвестиционно 

решение за реализация проектите от общ европейски интерес.  

Предпроектните проучвания за изграждане на ВЛ 400 кV „п/ст “Марица-изток” - 

п/ст “Неа Санта” датират от 1999 г. През 2008 г. е подписан Меморандум за енергийно 

сътрудничество между Р Гърция и Р България и са проведени преговори между 

представители на НЕК ЕАД  и гръцкия електроенергиен системен оператор HTSO (сега 

IPTO) за уточняване на трасето на новия междусистемен електропровод. Определено е 

мястото на пресичане на границата, с координати N 411654/E 253158 и крайната 

подстанция на територията на Р Гърция - п/ст „Неа Санта”.   

През май 2010 г. е изготвен проект - записка за избор на трасе за ВЛ 400 кV 

„П/ст “Марица-изток” - п/ст “Неа Санта” (до българо-гръцката граница) от 

проектантско обединение „ЕК-ДЕ-ГЕ” – гр .София. Разработката третира два варианта 

на трасета, както следва: първи вариант – с обща дължина 122.2 км, и втори вариант – с 

обща дължина 121.7 км. И двата варианта засягат териториално области Хасково и 

Кърджали и са определени с репери от R1 до R 57. На ТС на НЕК ЕАД - Протокол от 

16.11.2010 г., е приет І-ви вариант за трасе на ВЛ 400 кV „П/ст “Марица-изток” - п/ст 

“Неа Санта”. 

В периода 2010 г. – 2014 г. подготовката за изграждане на ВЛ 400 кV за Р. 

Гърция е преустановена и избраното трасе не е съгласувано и утвърдено от КЗЗ при 

МЗХ.  Междувременно възниква инвестиционно намерение за нов газопровод за 

Гърция, чието трасе вече е утвърдено. То се пресича с избраното през 2010 г. трасе за 

новата ВЛ 400 кV, без да бъде съобразено изискването на чл. 689 ал. 2 от НАРЕДБА № 

3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните 

линии за минимален ъгъл на пресичане 60° между ВЛ високо напрежение и 

новоизградени магистрални газопроводи. 

В тази връзка, за продължаване подготовката за изграждане на новата ВЛ 400 

кV, е необходимо актуализиране на трасето и изготвяне на предварителен подробен 

устройствен план/парцеларен план (ПУП/ПП) и съгласуването му със заинтересованите 

централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и 

експлоатационни дружества по реда на чл.128, ал.6 от ЗУТ, и специални закони. 

4. Местоположение  

Избрани са три алтернативни варианта на трасе на новата ВЛ 400 кV 

(Приложение №1) – един основен и два алтернативни.   

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:  
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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. 

Координатен регистър на реперите по оста на трасето на електропровода в 

координатна система 1970 г. е представен в Приложение № 2. Точните 

местоположения на всички стълбове ще бъдат уточнени на етап Окончателен ПУП и 

работно проектиране. 

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

на здравна защита. 

Трасето на ВЛ не засяга защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии.  

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.  

Не се налага промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

Очаквано трансгранично въздействие: 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 и представена в МОСВ информация (на 

английски език) 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. Изразеното от гръцката страна становище ще бъде съобразено по 

отношение на трансграничните аспекти, свързани с реализацията на инвестиционното 

предложение.  

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

и експлоатацията  

По време на строителството 

По време на строителството ще се използват стандартни строителни материали: 
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кофраж, бетон, баластра, чакъл, спомагателни материали, бои, лакови покрития, 

машинно оборудване и др. Материалите ще се доставят от местни фирми-доставчици. 

Фундаментите ще се изливат от бетон за всеки от стълбовете. Полагането, вида на 

армировката и избора на фундамент се определят от височината на стълба и геоложките 

особености на подложната повърхност. В етапа на проектиране следва да се уточнят 

необходимите качествени и количествени изисквания към материалите, които ще се 

използват в строителството. 

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

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или 

подземни води. Не се предвижда изграждането на водопрород и канализация и свързани 

с тях нови съоръжения. 

По време на експлоатацията  

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

обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или 

подземни води. 

По време на експлоатация на инвестиционното предложение няма да се 

използват природни ресурси.  

6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители 

По време на строителството 

През етапа на изграждане на инвестиционното предложение се очакват 

предимно неорганизирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

Замърсяването на въздуха в района по време на строителството  ще се дължи на: 

 Изгорели газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на машините 

осъществяващи строителните и транспортни дейности. Основните замърсители, 

които ще се отделят във въздуха са СО, NOx, SO2, CH-ди и прах. Тези емисии  ще 

зависят от броя и вида на използваната при строителството техника и режима на 

работа. 

 Прахови частици - при изпълнение на строително-монтажните работи ще се емитира 

прах основно при изкопните работи, депонирането на хумусния слой и след това при 

възстановяването на терена, като концентрацията му до голяма степен ще зависи от 

сезона, през който ще се извършват строителните дейности, климатичните и 

метеорологичните фактори и предприетите мерки за намаляване праховото 

натоварване.  

По време на експлоатацията  

Няма организирани източници на емисии. 

По време на закриване и рекултивация  

Въздействието върху КАВ ще е резултат от неорганизирани емисии от прах и 

газове от дейностите и обслужващата техника при демонтиране на съоръженията, 

транспортните, изкопно-насипните и други дейности.  

Очакваните емисии ще са подобни на тези при строителството и ще зависят от 

продължителността на дейностите по закриване и рекултивация.  

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране 

По време на строителството 

Генерираните на този етап отпадъци са преди всичко строителни отпадъци от 

използваните при строителството материали (арматурно желязо; бетонови парчета, 

дърво от кофражите на стоманобетонните конструкции; метални отпадъци и други) и 

битови отпадъци. Строителните отпадъци ще се транспортират до депа за строителни 

отпадъци.  

Отпадъците от почва, камъни и изкопани земни маси (код 170504 и 170506) ще 

се генерират при оформянето на фундаментите. Изкопаните земни и скални маси ще се 
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използват за насипване и подравняване на терена при изграждане на фундаментите. 

Строителните отпадъци (код 17 01 01) ще са в незначителни количества. По време на 

строителството не се очаква отдeлянето на опасни отпадъци. 

Очакваните количества битови отпадъци са минимални, като се има в предвид, 

че стълбовете ще се изграждат последователно, а не едновременно. Отпадъците следва 

да се събират, с цел предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи 

разрешително по чл. 35 на ЗУО.  

По време на експлоатация 

В етапа на експлоатация се предвижда образуването на незначителни количества 

отпадъци – главно от поддръжка на трасето. Биоразградимите отпадъци (20 02 01) са 

„зелени“ отпадъци от окастрянето на дървета, храсти и др., които да не компрометират 

работата на съоръжението. 

Смесените битови отпадъци (20 03 01) са от жизнената дейност на работниците 

по поддръжката. 

Не се предвижда отделянето на отпадъци от техниката за достъп до стълбовете и 

поддръжката им, тъй като обслужването на тази техника ще се извършва в 

специализирани бази извън трасето на далекопровода. 

По време на закриване и рекултивация 

Ще се генерират отпадъци, аналогични на тези от етапа на строителство.  

8. Отпадъчни води  

По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на 

ИП не се очаква генерирането на отпадъчни води. 

Съгласно инвестиционното предложение не се предвижда заустване в 

канализация и/или воден обект. 

9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на 

площадката на предприятието/съоръжението  

В района на инвестиционното предложение няма да се съхраняват опасни 

химични вещества.  

В териториалния обхват на инвестиционното предложение няма да се използват 

или съхраняват опасни вещества или препарати, равни или надвишаващи количествата 

по Приложение 3, Глава VII на ЗООС. 

Прилагам: 

Приложение 1 Топографска карта с местоположението на трите алтернативни 

варианта на трасе на новата ВЛ 400 kV и ЗЗ от мрежата Натура 2000 

Приложение 2 Координатен регистър на реперите по оста на трасето на 

електропровода в координатна система 1970 г. 
 

Дата: 12.03.2016 г. 
  

 


