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Представено от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст „Генерал Тошево“ до 
п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове“, с възложител: „Електроенергиен 
системен оператор“ ЕАД. 

Във връзка с представено от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, уведомление за 
инвестиционно предложение (ИП) за „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Дропла“ от п/ст 
„Генерал Тошево“ до п/ст „Шабла“, с 311 бр. стоманорешетъчни стълбове“, 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 предвижда реконструкция на линейно съоръжение на техническата 
инфраструктура за пренос на електроенергия: съществуваща въздушна електропроводна линия 
(ВЛ) 110 kV „Дропла“, въведена в експлоатация през 1974 г. от п/ст „Генерал Тошево“ до п/ст 
„Шабла“, с общо 311 бр. стоманорешетъчни стълбове, с възложител „Електроенергиен 
системен оператор“ ЕАД. 

Реконструкцията се налага основно поради влошено експлоатационно състояние в 
следствие на амортизация на съоръжението, съобразена е с развитието на 
електропотреблението и ще повиши безопасността и надежността на електрозахранването в 
региона.  

Проекта е направен с оглед да не се променят или изместват съществуващото трасе и 
сервитути на линията. Всички съществуващи стълбове се подменят с нови, без промяна на 
местата им, с изключение на 5 броя стълбове, които се преместват в рамките на същия имот, в 
който се намират, а именно: 

№62 се измества с 4 метра по посока към №61; 
№77 с 38 метра по посока към №76; 
№84 със 6 метра по посока към №83; 
№105 със 7 метра по посока към №106; 
№108 с 1 метър по посока към №109. 
Общата дължина на въздушната линия е 46,894 км. 
Строителството ще се извършва поетапно, като всеки строителен етап се изпълнява по 

цялата дължина на трасето. 
Първи етап: Подготовка на строителната площадка. 
Втори етап: Демонтаж на проводници, изолаторни вериги и м.з.въжета. 
Трети етап: Демонтаж на стълбове и изваждане на фундаменти. 
Четвърти етап: Пикетаж, кариране и изкопни работи. 
Пети етап: Изпълнение на новите фундаменти и заземители. 
Шести етап: Монтаж и подготвяне на стълбовете за изправяне. 
Седми етап: Изправяне на стълбовете. 
Осми етап: Монтаж на изолаторни вериги. 
Девети етап: Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з.въже. 
Десети етап: Монтаж на носителни клеми, табели „Опасно за живота“, номериране, 

датиране на стълбовете и други. 
Единадесети етап: Довършителни работи, измервания и изпитания, извозване на 

материали и отпадъци, и възстановяване на терена. 
Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в т. 3, буква „б” от Приложение № 2 на 

ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.   

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

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).  

Територията, предмет на гореописания обект, не попада в границите на защитени 
територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии.

Част от трасето - в землищата на гр. Генерал Тошево, с. Люляково, с. Преселенци, с. 
Конаре, община Генерал Тошево, с. Крупен, с. Челопечене, община Каварна, с. Горичане и гр. 
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Шабла, община Шабла, не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа 
Натура 2000. 

Друга част от трасето, предмет на въздушната електропроводна линия /ВЕЛ/, попада в 
границите на защитена зона /ЗЗ/ за опазване на природните местообитаня и на дивата флора и 
фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа“, обявена със Заповед № РД-793/20.12.2018 г. на 
министъра на околната среда и водите, а именно: 

 част от трасето в землището на с. Горица, община Генерал Тошево, в обхвата на ПИ с 
идентификатори 18575.104.44, 18575.104.50, 18575.107.1, 18575.108.47, 18575.108.151 
и 18575.153.2 /последният зает от тип природно местообитание 91Н0* „Панонски гори 
с Quercus pubescens“/;

 част от трасето в землището на с. Василево, община Генерал Тошево, в обхвата на ПИ 
с идентификатори 10183.13.53, 10183.13.54, 10183.13.55, 10183.13.64 и 10183.195.2; 

 цялата част от трасето в землището на с. Калина, община Генерал Тошево; 
 част от трасето в землището на с. Видно, община Каварна, в обхвата на ПИ с 

идентификатори 11003.12.191, 11003.18.158 /част, частично зает от тип природно 
местообитание 62С0* „Понто - Сарматски степи“/, 11003.24.172 /частично зает от 
тип природно местообитание 62С0* „Понто - Сарматски степи“/, 11003.24.173
/частично зает от тип природно местообитание 62С0* „Понто - Сарматски степи“/,
11003.24.180, 11003.24.187 /зает от тип природно местообитание 62С0* „Понто - 
Сарматски степи“/, 11003.24.188 /частично зает от тип природно местообитание 
62С0* „Понто - Сарматски степи“/, 11003.24.189 /зает от тип природно 
местообитание 62С0* „Понто - Сарматски степи“/, 11003.29.133, 11003.29.137,
11003.29.138 и 11003.29.140 /частично зает от тип природно местообитание 62С0* 
„Понто - Сарматски степи“/.

От предвидените за преместване стълбове, а именно: № 62 в ПИ с идентификатор 
58181.105.63, № 77 в ПИ с идентификатор 58181.21.4, землище на с. Преселенци, № 84 в ПИ с 
идентификатор 18575.107.1, землище на с. Горица, № 105, № 106 и № 108 в ПИ с 
идентификатор 10183.13.1, землище на с. Василево, община Генерал Тошево, само № 84 
попада в границите на ЗЗ BG0000130 „Крайморска Добруджа“.  

В тази връзка, предвид разписаните в чл. 7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е 
направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с ал. 1 от същата 
наредба, при която се установи, че предвидените дейности са допустими, спрямо режимите на 
ЗЗ, определени със заповедта за обявяване. 

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 Генерал Тошево, Община Шабла, 
Община Каварна, с. Люляково, Община Генерал Тошево, с. Преселенци, Община Генерал 
Тошево, с. Горица, Община Генерал Тошево, с. Василево, Община Генерал Тошево, с. Калина, 
Община Генерал Тошево, с. Средина, Община Генерал Тошево, с. Конаре, Община Генерал 
Тошево, с. Крупен, Община Каварна, с. Челопечене, Община Каварна, с. Видно, Община 
Каварна, с. Пролез, Община Шабла, с. Горичане, Община Шабла.    

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 06.11.2019г.) 


