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       Представено от “Електроразпределение север” АД, Уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 kV от МТП №1508 /4 
клона с 86 броя СБС и 10 бр. СТС нови стълбове/ по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна  

Във връзка с представено от “Електроразпределение север” АД Уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за „изграждане на въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0,4 kV от 
МТП №1508 /4 клона с 86 броя СБС и 10 бр. СТС нови стълбове/ по плана на СО „Боровец-
юг“, гр. Варна, 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 на изискванията на глава шеста, раздел трети от ЗООС: 
 

 Приема представеното уведомление за гореописаното ИП като информиране на 
компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп./. 

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 точки 3, буква „б“ промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, 
пренос на електроенергия по надземни кабели от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС 
и същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС). 

Трасето на въздушната кабелна линия, състояща се от 4 клона с 86 броя СБС и 10 бр. СТС 
нови стълбове,  преминава през следните поземлени имоти /ПИ/ 10135.5058.13, 10135.5059.40, 
10135.5060.33, 10135.5401.5, 10135.5404.9727, 10135.5404.9743, 10135.5404.9745, 
10135.5404.9746, 10135.5404.9748, 10135.5404.9749, 10135.5404.9750, 10135.5404.9751, 
10135.5404.9752, 10135.5404.9753, 10135.5404.9754, 10135.5404.9755, 10135.5404.9756, 
10135.5404.9758, по плана на СО „Боровец-юг“, гр. Варна, общ. Варна. 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, 
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 
по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят на ИП заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, 
бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и внася писмено искане по образец 
съгласно Error! Hyperlink reference not valid. до компетентния орган, към което прилага един 
екземпляр от информацията по Error! Hyperlink reference not valid. на хартиен и електронен 
носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към процедурата/; 

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

          Съгласно чл. 31 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 (Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 
от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез 
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  
         Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Най-близко 
разположената е ЗЗ BG0002060 „Галата” за опазване на дивите птици, определена съгласно 
изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие. 
        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 Варна и на район Аспарухово, 

общ. Варна  
 
                                                                              
 
                                                                                       (отговорено от РИОСВ на 10.05.2018г.) 


