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Представено от „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, гр. София, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) Изграждане на ново изводно поле в електрическа подстанция „Варна 
запад“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.3515.305, гр. Варна. 

Във връзка с представено уведомление за ИП, „Изграждане на ново изводно поле в открита 
разпределителна уредба /ОРУ/ 110 kV за нова ВЛ 110 kV“ 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: 

Електрическа подстанция „Варна запад“ 110/20/10 kV се намира в ПИ с идентификатор 10135.3515.305, с 
площ 9035 кв.м, урбанизирана територия, бул. „Христо Смирненски“ № 17-А, район „Младост“, гр. Варна. 

Подстанция “Варна запад” 110/20/10 kV e въведена в експлоатация през 1958 г. Откритата 
разпределителна уредба 110 kV в подстанцията е изградена по схема “двойна шинна система с обходна 
шина“, със следните присъединения: 

  Извод 110kV “Калоян” към ТЕЦ „Варна”; 
  Извод 110kV “Цар Крум” към п/ст „Максуда”; 
  Извод 110kV “Нектар” към п/ст „Варна-север”; 
  Извод 110kV “Лебед” към п/ст „Варна-изток”; 
  Извод 110kV “Бриз” към п/ст „Варна-изток”; 
  Поле „Куплунг”; 
  Поле „Обходен прекъсвач“; 
  Поле Трафо 1  40 MVA 110/21/10.5 kV; 
  Поле Трафо 2 40 MVA 110/21/10.5 kV; 
  Поле Трафо 3 40/50 MVA 110/21/10.5 kV; 
  Поле „Мерене и ВО шина А”; 
  Поле „Мерене шина Б”; 
  Поле „ВО шина Б”. 
Монтираните силови трансформатори 110/21/10.5 kV имат възможност за работа в режим на директно 

заземен звезден център на страна 110 kV. За тази цел има монтирани еднополюсни разединители към 
неутралата. На страна 20 kV трансформаторите са с комбиниран звезден център, заземен през активно 
съпротивление и дъгогасителен реактор. На страна 10 kV трансформаторите са с изкуствен звезден център, 
заземен през активно съпротивление. 

Новото изводно поле, в което ще се присъедини  ВЛ 110 kV „Бриз“ ще се изгради на мястото на поле 
“ВО ш.с. „Б“ срещу поле „Трафо 1“. Това налага изменения в компановката на двете полета. 

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 е изменение на съществуващ обект по точка 3, буква „Б“ от Приложение № 2 от ЗООС, и 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на процедура по 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 (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа 
“Натура 2000”.  

Най-близко разположената е ЗЗ BG0000191 „Варненско-Белославско езеро” за опазване на дивите птици, 
определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012г. 
на министъра на околната среда и водите.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони ще бъде извършена 
в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и Район „Младост“ – общ. Варна, и на 
главния архитект на Община Варна.  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 17.09.2019г.) 


