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Представено от «EЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР» ЕАД, гр. София, 
уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на линейно 
съоръжение ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добружда“ до п/ст „Вълчи дол“ преминаващо през 
имоти в землищата на гр. Суворово, село Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Вълчи дол. 

 
Инвестиционното предложение е свързано с „Реконструкция на линейно съоръжение 

ВЛ 110 kV „Орляк“ от п/ст „Добружда“ до п/ст „Вълчи дол“ преминаващо през имоти в 
землищата на гр. Суворово, село Щипско, общ. Вълчи дол и гр. Вълчи дол.  

Дължината на ВЛ предвидена за демонтаж е 8.6 км с 38 бр. стълбове. Всички 
съществуващи стълбове ще се подменят с нови, без промяна на местата на стълбовете. 
Изключение правят 6 бр. стълбове, които се преместват в рамките на същия имот. В 
предпазната ѝ зона (сервитута на ВЛ) няма изградени съседни обекти, които да създават 
ограничения при извършване на демонтажните дейности. 

При реконструкцията на ВЛ 110 kV „Орляк“ се предвиждат следните дейности:  
- демонтаж на съществуващи проводници и изолаторни вериги; 
- демонтиране на съществуващи стълбове и стоманобетонни фундаменти; 
- монтаж на нови стоманобетонни фундаменти; 
- монтаж на нови стоманорешетъчни стълбове; 
- монтаж на нови проводници и изолаторни вериги, 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):  

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква “Б“ от Приложение № 2 от ЗООС и на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е 
директорът на РИОСВ-Варна. 

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 ОС ИП 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 по смисъла 
на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони от 
Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.  

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна “Суха река” с код BG0000107, определена 
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-
989/10.12.2020г., на министъра на околната среда и водите. 

На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП 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 по смисъла 
на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони от 
Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.  

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна “Суха река” с код BG0000107, определена 
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-
989/10.12.2020г., на министъра на околната среда и водите. 

 
Копие на писмото са изпратени и до кметовете на Община Суворово и Вълчи дол, и на 

гл. арх. на Община Суворово и Вълчи дол.  

                                                                                      

                                                                              (отговорено от РИОСВ на 14.01.2022г.) 


