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      Представено е от “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, уведомление за ИП 
„Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“ с 
увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или с общо 23 броя, 
добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от реперните стълбове, 
възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

     Във връзка с представено от “Електроенергиен системен оператор” ЕАД, уведомление за 
ИП „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“ 
с увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или с общо 23 броя, 
добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от реперните стълбове, 
възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, 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 българската нормативна уредба по ОВОС: 
Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 

установи следното:  
1.   „Изграждане на въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст 

„Каварна“ с увеличение на броя електропреносни стълбове – от 275 на 298 броя – или 
с общо 23 броя, добавяне на 10 нови реперни стълба и преместването на някои от 
реперните стълбове, възложител „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. 

2.     Съгласно наличната информация в РИОСВ-Варна възложител „Електроенергиен 
системен оператор” ЕАД е провел процедура за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС с издадено Решение №ВА 105-ПР/2014 г. на директора на 
РИОСВ-Варна с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП “изграждане на нов 
въздушен електропровод 110 kV от подстанция “Варна-север” до подстанция 
“Каварна”, което е постановено на 03.09.2014 г.  и ИП за изграждане на въздушен 
електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба, с 
Решение № ВА-140/ПР/2017 г. 

   Описаното ИП попада в обхвата на  точка  3 , буква „б” - промишлени съоръжения за 
пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели и на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда и 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.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4,  ал. 2  от  
Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от 
същата наредба. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6 до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- 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. №26-00-833/19.04.2019 г.  

3. 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 Варна, с. Каменар, Община Варна, Община 
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Аксаково, с. Куманово, Община Аксаково, с. Орешак, Община Аксаково, с. 
Кичево, Община Аксаково, с. Осеново, Община Аксаково, Община Балчик – 
с. Кранево, Община Балчик, с. Рогачево, Община Балчик, с. Оброчище, 
Община Балчик, с. Бобовец, Община Балчик, с. Царичино, Община Балчик, 
с. Гурково, Община Балчик, Община Каварна с. Божурец, Община Каварна с. 
Селце, Община Каварна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Варна, с. Каменар, Община Варна, Община Аксаково, с. Куманово, 
Община Аксаково, с. Орешак, Община Аксаково, с. Кичево, Община 
Аксаково, с. Осеново, Община Аксаково, Община Балчик – с. Кранево, 
Община Балчик, с. Рогачево, Община Балчик, с. Оброчище, Община Балчик, 
с. Бобовец, Община Балчик, с. Царичино, Община Балчик, с. Гурково, 
Община Балчик, Община Каварна с. Божурец, Община Каварна с. Селце, 
Община Каварна: 

 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. 

4.  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. 

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

        Съгласно представената информация за инвестиционното намерение има издадена 
заповед за изработване на ПУП - ПП за въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Каварна“ 
до стълб 12 от ВЛ 110 kV „Нектар“ от п/ст „Варна север“ , разположен на територията на 
общини Варна и Аксаково, област Варна и общини Балчик и Каварна, област Добрич: Заповед 
№РД-02-14-65 от 10.01.2013 г. на заместник министъра на регионалното развитие и 
благоустройство. 
          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.  
         При условие, че плановете ще се одобряват от МРРБ,  компетентен за произнасяне по 
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ЕО е министърът на околната 
среда и водите на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми.   

ІІІ.  По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

Част от трасето, предмет на ИП, попада в границите на: 
 защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед 

№ РД № 129/10.02.2012 г. /обн. ДВ, бр. 22/2012 г./ на министъра на околната среда и 

водите, изменена със Заповед № РД № 81/28.01.2013 г. /обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013 г./ и 

Заповед № РД № 389/07.07.2016 г. /обн. ДВ, бр. 59/2016 г./ на министъра на околната 

среда и водите – в землищата на с. Каменар, община Варна, с. Орешак, с. Куманово, с. 

Кичево, с. Осеново, община Аксаково, област Варна, с. Рогачево, с. Кранево, с. 

Оброчище, община Балчик, област Добрич; 

 защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

BG0000102 „Долината на р. Батова“, включена в Списък на защитените зони, приет с 

РМС № 802/04.12.2007 г. - в землищата на с. Орешак /част от трасето, в обхвата на ПИ 
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53691.75.16, засяга тип природно местоообитание 91G0* „Панонски гори с Quercus 

petraea и Carpinus betulus“/, община Аксаково, област Варна, с. Рогачево, с. Кранево, с. 

Оброчище /част от трасето, в обхвата на ПИ 53120.1.184, засяга тип природно 

местоообитание 91М0 „Балкано-панонски церово-горунови гори“/, община Балчик, 

област Добрич; 

 защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 

BG0000118 „Златни пясъци“, включена в Списък на защитените зони, приет с РМС № 

122/02.03.2007 г. – в землището на с. Осеново, община Аксаково, област Варна. 

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 предвидената дейност е допустима, спрямо режимите на 
защитена зона за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, определени със заповедта за 
обявяването й и заповедите за изменение.  

      На основание 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, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони (ЗЗ).

     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 Община Варна, с. Каменар, Община Варна, Община 
Аксаково, с. Куманово, Община Аксаково, с. Орешак, Община Аксаково, с. Кичево, Община 
Аксаково, с. Осеново, Община Аксаково, Община Балчик – с. Кранево, Община Балчик, с. 
Рогачево, Община Балчик, с. Оброчище, Община Балчик, с. Бобовец, Община Балчик, с. 
Царичино, Община Балчик, с. Гурково, Община Балчик, Община Каварна с. Божурец, 
Община Каварна с. Селце, Община Каварна. 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 10.06.2019г.) 


