Приложение № 1.16.1.
Разпределение на хидроенергийните съоръжения
в НП Централен Балкан
(по административни единици и състояние на електропреносната мрежа)
На територията на НП Централен Балкан няма развита система от съоръжения за
комплексно използване на водните ресурси. Изградените водохранилища в
предпланинската и планинската част на планината са разположени извън границите на
парка. Използването на води за енергодобив се извършва във водосборите на реките
Росица (северната част на парка) и Тъжа (южната част на парка), при което не се
провежда регулиране на оттока в границите на парка.
От съоръженията, свързани с използването на водните ресурси са представени
само обикновени водовземания с предназначение да задоволяват нуждите от прясна вода
на обекти с предназначение за отдих и туризъм. От територията на парка не се отнемат
води. Задоволяването на битовото потребление на почивни домове, хижи и малки махали
не е свързано с промяна на направлението на естествените водотоци. Безвъзвратните
загуби на вода в системите за битово водопотребление са в границите на 8 - 10 %, а
използваните води се връщат отново в откритите течения по подземен или повърхностен
път. В перспектива не се предвижда изграждане на крупни обекти свързани с
използването на води от територията на НП. Съществуват проекти за изграждане на
съоръжения за водоснабдяване, разположени в и извън контактната зона. Изградените и
предвижданите за изграждане съоръжения са разпределени по административни единици,
както следва:
 Ловешка област
Община Тетевен. В настоящия момент действа водоснабдителната група “РибарицаТетевен”. Групата има изградени два броя водохващания на к. 900 м н.в. в местността
Болованджика с минимален дебит 70 л/с и в местността Брестнишка лъка с минимален
дебит 40 л/с. Водоснабдява се с. Рибарица и част от гр. Тетевен. Друга перспективна
водоснабдителна група е “Черни Вит-Луковит”. Изграден е първият етап от участъка
Гложене-Луковит. Изградено е речно водохващане на река Черни Вит над с. Дивчовото.
В чертите на парка са изградени локални водоснабдителни системи за хижите Бенковски,
Момина поляна, Вежен и др. Взетите води се връщат в речните течения на територията на
парка.
Община Троян се водоснабдява от водоснабдителна група “Черни Осъм”. Застроеното
водно количество е 50 dm3/s. Изграден е и каптаж “Стенето” със застроено водно
количество 500 - 600 dm3/s за водоснабдяване на градовете Троян, Ловеч и други 26
селища. Водното количество не е достатъчно за задоволяване на растящите нужди от води
с питейни качества. В проект е язовир “Черни Осъм”, с предназначение за задоволяване
на битовото водоснабдяване на селища в Плевенска и Ловешка област. Обектът е
замразен през 1991 г. Не съществува яснота относно икономически и екологично
изгодният вариант за реализация. Необходимо е да се отбележи, че системата от
съоръжения е проектирана извън границите на парка, в контактната зона и северно от нея.
За изготвените вариантни решения не са разработени оценки за въздействие върху
околната среда, но има основания да се смята, че реализирането на проекта ще се отрази
неблагоприятно на парка. В чертите на парка е изградена локална водоснабдителна
система за хижа Дерменка. Взетите води се връщат в речните течения на територията на
парка.

Община Априлци се водоснабдява от каптажите “Пенови” и “Глиганови дупки” с дебит
общо 30 - 50 dm3/s. Водите се връщат в р. Острешка. Системата е развита на границата на
контактната зона. Друга голяма водоснабдителна група е водовземането от р. Видима, за
задоволяване на питейно-битово водопотребление на гр. Севлиево и гр. Велико Търново.
Това водовземане е изградено за 120 dm3/s, като значителна част от съоръженията (в м.
Мазането и на Пръскалска река) са разположени на границата и в самия парк.
 Габровска област
Не се вземат води от територията на парка. Изградените водовземания на реките Росица,
Багарещица, Цървулщица и Бяла са извън територията на парка в т.н. контактна зона. От
тези реки се вземат 400 dm3/s, които посредством стоманен тръбопровод се довеждат до
пречиствателна станция “Севлиево”.
 Старозагорска област
В контактната зона попада част от община Павел баня. Водоснабдителната система на
общината включва вземания на води от 29 източника, от които 15 броя каптажи, две
водохващания 9 бр. шахтови кладенци и 3 бр. тръбни кладенци с общо застроено водно
количество 480 dm3/s. В границите на парка са изградени локални водоснабдителни
системи за хижите Соколна и Тъжа, и хотел-ресторант “Табите”. Водите от тези
водоснабдителни системи се връщат в откритите течения или заустват посредством
локални канализационни системи с подземните водосбори на територията на парка.
 Пловдивска област
Изградените водовземни съоръжения за водоснабдяване на общините Карлово и Калофер
са изпълнени в контактната зона на надморска височина 500 - 600 м. В чертите на НП
попадат съоръжения от локалните водоснабдителни системи на хижите Рай, Васил
Левски, Хубавец, Незабравка, Козя стена, Ехо и др. Възвратните води заустват в
непосредствена близост до потребителите и не се прехвърлят в други поречия.
 Софийска област
Изградени са локални водоснабдителни системи с предназначение да задоволяват
нуждите от вода за гр.Пирдоп (от контактната зона), с.Антон и хижа Планински извор.
Общото застроено водно количество не надвишава 20 dm3/s. Възвратните води заустват
във водоприемници от същите водосборни басейни. Не се трансферират води към или от
съседни поречия.
Към всички водовземни съоръжения за нуждите на водоснабдителните системи са
изградени санитарно-охранителни зони. Съоръженията са в добро техническо състояние.
В перспектива се предвижда изграждане на съоръжения от водоснабдителните системи
“Черни Вит - Луковит”, “Острец” и “Черни Осъм”. Всички съоръжения са извън
границите на НП Централен Балкан и са разположени на надморска височина под 1000 м.
Част от тези системи попадат в контактната зона на парка.

Състояние на електропреносната мрежа
в НП Централен Балкан
(по общини)
Ловешка област
1. Община Тетевен
Основен ел. източник е подстанция “Тетевен” - 110/20 KV. Тя има ел.връзка с
енергийната система посредством електропроводите “Гложене” и “Брусен”. От п/ст
“Тетевен” излиза ел. провод “Черни Вит” - 20 KV, АС 3 х 50 mm2, до ВЕЦ “Черни Вит”
- Ел. провод “Балкана” - 20 KV, АС 3 х 50 mm2, захранва землището на с. Дивчово от
ВЕЦ “Черни Вит”, включително до р. Боатин и х. ”Момина поляна”. Електропровод
“Рибарица” - 20 KV, АС 3 х 50 mm2, захранва землището на с. Рибарица от в/ст “Бели
Вит”. До землището на с. Рибарица отива и ел. провод “Вежен” - 20 KV, АС 3 х 95 mm2
- от п/ст “Тетевен”.
В границите на парка се разположени следните обекти, приемащи посетители:
- вила „Кордела“- електрифицирана, захранена от ел. мрежа;
- хижа “Момина поляна” - електрифицирана, захранена от ел. мрежа;
- хижа “Бенковски” - разполага с миниВЕЦ;
- хижа “Вежен” - разполага с миниВЕЦ;
- хижа „Ехо“ - разполага с фотоволтаична система.
2. Община Троян
Основни източници на ел. енергия са подстанции “Троян-I” и “Троян-II”. Последните
за захранени от енергийната система с ел.проводите 110 KV - “Острец” и “Калейца”.
Землищата на с. Чифлик, с. Бели Осъм и с.Балканец се захранват с ел. провод “Бели
Осъм” - 20 kv, АС 3 х 70, 3 х 50 и 3 х 35 mm2 - включително и туристическото селище
“Беклемето”. Землището на с.Черни Осъм се захранва от п/ст “Троян I” с ел.пр.
“Орешак” - 20 KV, АС 3 х 70 и 3 х 50 mm2, до ВЕЦ “Черни Осъм”. От последната
излиза ел. провод “Яворова лъка” - 20 KV, АС 3 х 70 mm2, до ТП на х. Яворова лъка”.
От същия се захранва ТП на х. Амбарица”, посредством кабелна линия САПЕкТ 3(1 х
150 mm2). Хижа “Васильов” се захранва от ел. провод “Шипково” - 20 KV, АС 3 х 70 и
3 х 50 mm2.
В границите на парка се намират следните обекти, приемащи посетители:
- хижа “Хайдушка песен” - електрифицирана, захранена от ел. мрежа;
- хижа “Чучул” - разполага със собствен агрегат и фотоволтаична система;
- хижа “Амбарица” - разполага със собствен агрегат и фотоволтаична система;
- хижа “Добрила - електрифицирана, захранена от електрическата мрежа;
- хижа “Дерменка” - електрифицирана, захранена е от ел. мрежата.
3. Община Априлци
Основен източник на ел. енергия е възлова станция с. Велчево, която се захранва от
подстанция “Троян I” с ел. провод “Р. дол” - 20 KV, 3 х 70 mm2 и от в/ст “Дебнево” с ел.
провод “Дебнево” - 20 KV, АС 3 х 50 mm2. Землищата на кв.”Видима” и кв.”Острец” се
захранват посредством ел. провод “Зла река” - 20 KV, Сu 3 х 25 mm2. Същият свързва в/ст
“Велчево” с ВЕЦ “Видима”. Последната има ел. връзка на 110 KV с ел. провод “Острец”.
От ВЕЦ “Видима” посредством ел. провод “Водохващане” се захранва ТП “Водохващане”
и хижа “Плевен”. От ТП “Водохващане”, посредством кабел “Pireli” 3 х 16 mm2 се
захранва вр. Ботев.
В границите на парка се намират следните обекти, приемащи посетители:
- хижа “Плевен” - електрифицирана, захранена от ел. мрежа.

-

хижа „Тъжа“ - разполага с миниВЕЦ;
хижа „Мандрата“ - разполага с агрегат и фотоволтаична система;
хотел-ресторант „Табите“ - разполага с агрегат и фотоволтаична система.

Габровска област
4. Община Севлиево
Основни източници на ел.енергия са подстанция “Севлиево” и п/ст “Ненко Илиев”.
Между двете подстанции има ел. връзка - 20 KV, АС 3 х 95 mm2. Между п/ст
“Севлиево” и ВЕЦ “Батошево-II” има ел.връзка - 20 KV, АС 3 х 70 mm2. Землищата на
с.Стоките и с.Кръвеник се захранват от ВЕЦ “Батошево - II” посредством
електропровод - 20 KV, АС 3 х 50 mm2. От същия електропровод се захранват и
землищата на селата - Тумбалово, Купен и Угорелец.
В границите на парка се намира хижа “Мазалат”. Хижата разполага с фотоволтаична
система и агрегат.
Старозагорска област
1. Община Павел Баня
Основни ел.източници са подстанция “Сахране и в/ст “Павел баня”. П/ст “Сахране”
110/20 kv има ел.връзки с п/ст “Карлово-2” посредством ел.провод “Манолово” - 110
kv - АСО 400 mm2 с п/ст “Шейново” и с п/ст “Казанлък”. От п/ст “Сахране” се захранва
в/ст “Павел баня” посредством ел. провод “Павел баня” - 20 KV, АС 3 х 50 mm2.
Землището на гр. Павел Баня се захранва от последната. Землището на с.Скобелево се
захранва от п/ст “Сахране” с ел. провод “Скобелево” - 20 kv, АС 3 х 50 mm2.
Землищата на с. Габарево и с. Търничене също се захранват от п/ст “Сахране”
посредством ел. провод “Габарево” - 20 KV, АС 3 х 50 mm2. Последният има ел. връзка
с ВЕЦ “Тъжа”. С отклонение (АС 3 х 25 mm2) от тази връзка се захранва землището на
с. Тъжа. Между п/ст “Сахране” и ВЕЦ “Тъжа” има ел. връзка и с ел. провод “Тъжа” - 20
kv, Cu 3 х 50 mm2. ВЕЦ “Тъжа” има ел. връзка с в/ст “Изток” - гр.Калофер,
посредством ел. провод “Стражата” - 20 KV, АС 3 х 50 mm2. От последния се захранват
землищата на с. Манолово, с. Осетеново и част от землището на с. Тъжа. От ВЕЦ
“Тъжа” се захранва с ел.енергия и вр. Ботев, като една част от ел. връзка е въздушна, а
по-голямата част е с кабел “Pireli”. От ВЕЦ “Тъжа” посредством ел. провод “Паници” 20 KV, АС 3 х 50 mm2 се захранва и м. Паниците, намираща се в контактната зона. В
последната е изградена и хижа “Русалка” - електрифицирана, захранена от собствен
източник.
В границите на парка са разположени следните обекти, приемащи посетители:
- Хижа „Триглав“ - разполага с миниВЕЦ;
- Хижа “Соколна” - разполага с агрегат
Пловдивска област
1. Община Карлово
Землищата на селищата в контактната зона са много на брой, разположени на голяма
площ, затова и източниците на ел. енергия са много.
Основните са - подстанция “Карлово-1”, 110/20 KV; подстанция “Карлово-2”,
110/20kv; подстанция “Сопот”, 110/20 kv и подстанция “Кърнаре”, 110/20 KV. Всички

подстанции са свързани помежду си на 110 kv с ел.проводите - “Купена”, м/у п/ст
“Кърнаре” и п/ст “Сопот”; “Мурла”, м/у п/ст “Сапат” и п/ст “Карлово-1”; “Болгар” м/у
п/ст “Карлово-1” и п/ст “Карлово-2”. Подстанция “Карлово-2” има ел. връзка на 110 kv
с п/ст “Сахране” посредством ел. провод “Манолово”, а п/ст “Кърнаре” с п/ст
“Златица” посредством ел.провод “Добрила”. Всички ел. проводи 110 KV са изпълнени
с АСО 3 х 400 mm2. Подстанциите и възловите станции в общината имат ел.връзка
помежду си и на 20 KV посредством ел.проводите: “Зли дол” и “Козница”, м/у п/ст
“Кърнаре” и в/ст “Козница”; “Иганово”, м/у п/ст “Кърнаре” и в/ст “Иганово”;
“Иганово” и “Московец”, м/у в/ст “Иганово” и п/ст “Сопот”; “Хубавец” и “Вежен”, м/у
п/ст “Сопот” и п/ст “Карлово-1”, “Сушица”, м/у п/ст “Карлово-1” и п/ст “Карлово-2” и
“Лагерни заводи” м/у п/ст “Карлово-2” и в/ст “Изток” - гр.Калофер. Подстанция
“Карлово-1” има ел.връзка на 20 kv с ВЕЦ “Карлово”, но посредством ел.проводите
“Сучурум” и “Теодоси Марков”. Землището на гр.Калофер се захранва от п/ст
“Карлово-2” и в/ст “Изток” и “Хр. Ботев” в гр. Калофер. Ел. връзка м/у п/ст “Карлово2” и в/с-ции се осъществява посредством ел. проводите - “Стража” - 20 KV, АС 3 х 70
mm2 и “Лагерни заводи” - 20 KV, АС 3 х 95 mm2. Землището на с.Васил Левски се
захранва посредством отклонение АС 3 х 50 mm2 от ел. провод “Стража”. Землището
на кв.”Сушица” се захранва посредством отклонение АС 3 х 50 mm2 от ел. провод
“Сушица”. Землището на гр. Карлово се захранва от п-циите “Карлово-1” и “Карлово2”. Землището на гр. Сопот се захранва от п/ст “Сопот”. Землището на кв. Анево се
захранва от п/ст “Сопот” и от п/ст “Карлово-1”, посредством отклонение АС 3 х 50
mm2 от ел. провод “Метоха”. От същото отклонение, посредством разклонение АС 3 х
50 mm2 за ТП “Лифта”, се захранва и ТП на хижа “Незабравка”. Землището на с.
Иганово се захранва от в/ст “Иганово”. От същата посредством ел. провод “Дерманка”
- 20 kv, АС 3 х 70 mm2, се захранва ТП на х.”Певците”. От последния посредством
кабел САПЕкТ - 20 kv, 3(1 х 150 mm2) се захранва ТП на х.”Дерменка”. Землището на
с.Певците се захранва от в/ст “Иганово”. Землището на с.Кърнаре се захранва от п/ст
“Кърнаре”, посредством ел.провод “Иганово”. Землищата на с.Христо Даново и с.
Розино се захранват от п/ст “Кърнаре” посредством ел.проводите 20 KV “Козница” и
“Зли дол”. От последните се захранва и землището на гр.Клисура. От ел. провод
“Стражата” посредством отклонение АС 3 х 50 mm2 се захранват и част от
консуматорите на ел.енергия в м.Паниците.
В границите на парка са разположени следните обекти, приемащи посетители:
- хижа “Рай” - разполага с миниВЕЦ и агрегат.
- хижа “Васил Левски” - разполага с миниВЕЦ.
- хижа “Балкански рози” - разполага с миниВЕЦ.
- хижа “Хубавец” - разполага с миниВЕЦ.
- хижа “Незабравка” - електрифицирана, захранена е от ел. мрежата (хижата не
функционира).
- хижа “Козя стена” - разполага с фотоволтаична система и агрегат.
- заслон “Орлово гнездо” - разполага с фотоволтаична система и агрегат.
- заслон “Ботев” - разполага с фотоволтаична система.
Софийска област
1. Община Пирдоп
Основен източник на ел.енергия е подстанция “Златица” - 400/110/20 KV. Последната
има ел.връзка на 400 KV с п/ст “Столник” посредством ел. провод “Средногорие”,
АСО 3(2 х 500 mm2). Посредством последния п/ст “Златица” ще има връзка на 400 KV

и с гр.Пловдив, електропровода е изграден в по-голямата си част. П/ст “Златица” има
ел.връзка на 110 kv с п/ст “Столник” и “Кърнаре”, посредством ел.проводите:
“Гълъбец”, АС 3 х 185 mm2, “Паскал - Мургана” АСО 2(3 х 400 mm2) и съответно
“Добрила” АСО 3 х 400 mm2. Подстанция “Златица” има връзка на 110 KV и с
гр.Етрополе, посредством ел. провод “Кашана” АС 3 х 185 mm2. Землището на
гр.Пирдоп се захранва от п/ст “Златица”. От последната посредством ел. провод
“Челопеч” - 20 KV, Cu 3 х 50 и АС 3 х 50 mm2, се захранва ТП на хижа “Мургана”. От
п/ст “Златица” посредством ел. провод - 20 KV, Cu 3 х 16 mm2 на дървени стълбове, се
захранва ТП на хижа “Свищи плаз”. Посредством отклонение от елпровод “Козница” 20 KV, Cu 3 х 50 mm2, се захранва ТП на туристически комплекс “Паскал”.
2. Община Антон
Землището на с.Антон се захранва от п/ст “Златица” посредством ел. провод “Козница”
-20 KV, АС 3 х 95, 3 х 70 и 3 х 50 mm2.
В границите на парка се намира хижа “Планински извори”. Тя е била електрифицирана
от собствен източник - агрегат. В момента хижата не се използва и е почти разрушена.

