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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

Представеното от „ТЕССА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ" ЕООД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) е за изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 

kVв ПИ 69643.501.175, в землището на с. Стражица, Община Балчик, Област Добрич, 

на електропроводна въздушна линия (ВЛ) 110 kV, свързваща Повишаващата 

подстанция със съществуваща подстанция „Балчик" 110/20 kV в ПИ 02508.55.2, 

землище на гр. Балчик и на подземни кабелни трасета средно напрежение 20-33 kV 

между вятърните турбини и Повишаващата подстанция, находящи се в землищата на с. 

Стражица и гр. Балчик, Община Балчик.  

Във връзка с представеното от „ТЕССА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ" ЕООД, 

уведомление за инвестиционно предложение (ИП), 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.).  

Заявеното ИП е свързано с изграждане на Повишаваща подстанция 33/110 kVв ПИ 

69643.501.175, в землището на с. Стражица, Община Балчик, Област Добрич, на 

електропроводна въздушна линия (ВЛ) 110 kV, свързваща Повишаващата подстанция 

със съществуваща подстанция „Балчик" 110/20 kV в ПИ 02508.55.2, землище на гр. 

Балчик и на подземни кабелни трасета средно напрежение 20-33 kV между вятърните 

турбини и Повишаващата подстанция, находящи се в землищата на с. Стражица и гр. 

Балчик, Община Балчик, с възложител „ТЕССА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ" ЕООД.  

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с Вятърната електроцентрала 

с инсталирана мощност 70 MW на „ТЕССА ГРИЙН ЕНЕРДЖИ" ЕООД, която се 

изражда в момента, в собствени имоти на фирмата, в землището на с. Стражица, 

община Балчик, област Добрич. Предложението има за цел изграждане на 

присъединителни съоръжения за преобразуване и пренос на произведената от ВяЕЦ 

електроенергия и присъединяването й към ЕЕС на Република България. Всички 

подземни кабелни трасета, обслужващи ветрогенераторите се събират в новата 

повишаваща подстанция 110kV, от където енергията се преобразува и пренася чрез 

новият ВЕЛ 110kV към новото изводно поле 110kV от ОРУ 110kV на съществуващата 

подстанция „Балчик" 110/20kV, от където се включва към националната 

електропреносна мрежа. 

  Във връзка с гореизложеното и 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; обн. ДВ бр. 

73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата 

на т. 3, буква „Б“ от Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2  

подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-

Варна.  
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        За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесете 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. № 26-00-7938/ 2022 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,  засегнатата площ и параметрите на ИП; 

 подробно описание на предвидените дейности в имотите предмет на ИП; 

4. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 

поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-малко 14 дни за 

достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 

електронен носител на  Община Балчик и с. Стражица, общ. Балчик. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 

Община Балчик и с. Стражица, общ. Балчик: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като 

поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на 

общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища 

от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на компетентния 

орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по 

образец съгласно приложение № 7. 

5.   Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които 

за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 

- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 

- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІ. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ЕО: 

        Съгласно представената информация за инвестиционното намерение има издадена 

заповед за „Изработване на ПУП - парцеларен план за линеен обект „ВЛ 110 kV от П/ст 

33/110 kV ВяЕЦ „Стражица" до П/ст "Балчик", за присъединяване на ВяЕЦ 

„СТРАЖИЦА" към ЕПМ 110 kV". С решение № 553/30.06.2022 г. на Общински съвет - 

Балчик се допуска  Техническото задание за изготвяне на работен проект за новата ВЛ 

110kV и приложенията към него - избор на трасе, геодезическо заснемане, 

разпределение на стълбовете по трасето и определяне на сервитут са съгласувани от 

„ЕСО" ЕАД. Проектното трасе на новата ВЛ е с дължина 4835 м и със сервитутните си 

зони засяга общо 68 поземлени имота в землището на град Балчик, описани в регистъра 

на имотите. Размерите и площта на стъпките на новите стълбове съответстват на чл. 
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17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделските земи. Местоположението на 

стълбовете от въздушната линия са избрани така, че да осигуряват нормативно 

изискваните условия за габаритни отстояния към терен, както и съгласно нормите за 

допустимо електро-магнитно въздействие на околната среда. 

         Подробни устройствени планове и парцеларни планове за елементите на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии са 

включени в т. 9.1 от Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване 

на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  

изм. и доп.). Във връзка с това и гореизложените обстоятелства и чл. 85, ал. 2, във 

връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО 

разрешеният за изработване ПУП-ПП подлежи на преценяване необходимостта от 

извършване на ЕО.  

          

ІІІ.  По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 

разнообразие: 

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).  

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) 

по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на ЗЗ от 

мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположените ЗЗ са:  BG0002061„Балчик” за 

опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за 

биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-130/ 10.02.2012 г., на 

министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова“, без 

заповед за обевяването й.  

Обръщам Ви  внимание, че при неизпълнение на горните указания за ОВОС в 

срок повече от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 

1 от Наредбата за ОВОС.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 

зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 

ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Балчик и с. Стражица, 

общ. Балчик    

                                                                                     (отговорено от РИОСВ на 30.09.2022 г.) 


