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Представено от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) свързано  с  реконструкция на линейни съоръжения на 

техническата инфраструктура за пренос на електроенергия 

 

ИП е свързано  с  реконструкция на линейни съоръжения на техническата инфраструктура за 

пренос на електроенергия, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

  

         І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 

среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 

25/2003г., изм. и доп.).  

Съгласно представената информация „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ 

ЕАД, има ИП свързано  с  реконструкция на линейни съоръжения на техническата 

инфраструктура за пренос на електроенергия в следния обхват: 

Реконструкция на съществуващата въздушна електропроводна линия (ВЛ) 110 kV „Димитър 

Ганев“ от п/ст „Добруджа“ до п/ст „Генерал Тошево“, ще се извърши двуетапно, като на етап 

1 ще се реализира директна връзка между п/ст „Добруджа“ и п/ст „Генерал Тошево“ със сляпо 

отклонение за п/ст „Добрич“. Отклонението ще се реализира чрез допълнителен стълб 

номериран 1А, разположен непосредствено пред п/ст „Добрич“. На етап 2 ще се оборудва 

втората тройка проводници, като ще се образуват три въздушни линии - връзки между: п/ст 

„Добруджа“ и п/ст „Генерал Тошево“ п/ст „Добруджа“ и п/ст „Добрич“ п/ст „Добрич“ и п/ст 

„Генерал Тошево“. Подмяната на стълбовете ще се осъществи на местата на старите стълбове 

в рамките на съществуващия сервитут - т.е. не се предвижда промяна на същия. Изключение 

правят 14 броя стълбове, които ще се монтират на различно място от това на старите стълбове, 

но в рамките на съществуващия сервитут. Ще се извърши и подмяна на изолаторни вериги, 

проводници и мълниезащитно въже. Предвиденият за реконструкция участък от п/ст 

„Добруджа“ до п/ст „Генерал Тошево“ е с дължина 60,822 км.  
След преглед на представената информация, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 

ОВОС, във  връзка с чл. 40, ал. 2 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 (Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), 

Ви уведомявам, че ИП попада в обхвата на  т. 3 „Б“от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно 

чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС. 

Компетентен орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна. 

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 

на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесе в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 

Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 

електронен носител. 

2. Да внесете информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер 

на 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 

МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 SOMB 

9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. 

№ 26-00-350/2021 г.  

3. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 

разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 

3 Наредбата за ОВОС. 

При изготвяне на информацията за ИП да се представи и обърне внимание на: 

 обхвата,  засегната площ и параметрите на ИП; 

 подробно описание на предвидените дейности в имотите предмет на ИП. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 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.73/11.09.2007г., 

изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за съвместимостта с предмета 

и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  
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Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии, но част от трасето попада в границите на защитени 

зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа Натура 2000 - ЗЗ BG0000107 „Суха река” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, 

ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР., обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (Обн. ДВ бр. 7/2021г.) на 

Министъра на околната среда и водите  и ЗЗ BG0002085 „Чаиря”, определена за опазване на 

дивите птици, съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие, и обявена 

със Заповед № РД-55/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 

83/2008 г.). При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 

2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на инвестиционното предложение не 

противоречи на режимите на:  ЗЗ за опазване на дивите птици ЗЗ BG0002085 „Чаиря”, и ЗЗ 

BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

определени със заповедите  им за  обявяването. 

 Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 

бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 

ОВОС.  

   Копие на писмото е изпратено и до кметовете на засегнатите общини и кметства 

                                                                                      

                                                                              (отговорено от РИОСВ на 29.03.2021г.) 


