
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
 

СЪОБЩЕНИЕ  
изх. № РД 08-01-674/21.04.2021 г. 

 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ 

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС  
НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействие върху околната среда 

 
Данни за възложителя „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН  СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, 

ГР. СОФИЯ 
Изпълнителен директор: Ангелин Цачев 
Седалище и адрес на управление: 
1618, гр. София, бул. Цар освободител ІІІ, 201 

Инвестиционно предложение „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Димитър Ганев”  
 

Местоположение на площадката Землище на с. Войводино и землище на с. Бояна, общ. Вълчи 
дол, обл. Варна  

Резюме на инвестиционното 
предложение 

Реконструкция на линейни съоръжения на техническата 
инфраструктура за пренос на електроенергия, в два етапа: 
І етап – Реконструкция на съществ. Въздушна електропроводна 
линия (ВЛ)110 kV „Димитър Ганев” от п/ст „Добруджа” до п/ст 
„Генерал Тошево” 
ІІ етап – ще се оборудва втората тройка проводници, като ще се 
образуват три въздушни линии-връзки между: п/ст „Добруджа” 
и п/ст „Генерал Тошево”; п/ст „Добруджа” и п/ст „Добрич” и 
п/ст „Добрич” и п/ст „Генерал Тошево”. Подмяната на 
стълбовете ще се осъществи на местата на старите стълбове в 
рамките на съществуващия сервитут, т.е. не се предвижда 
промяна на същия. Изключение правят 14 броя стълбове, които 
ще се монтират на различно място от това на старите стълбове, 
но в рамките на съществуващия сервитут. Ще се извърши  и 
подмяна на изолаторни вериги, проводници и мълниезащитно 
въже. Предвиденият за реконструкция участък от п/ст 
„Добруджа” и п/ст „Генерал Тошево” е с дължина 60,822 км. 

 
Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП по Приложение 2 към чл. 6 

от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС е на разположение в Дирекция 
„Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, 
стая № 202. 
 

При проявяване на обществен интерес, становища могат да се изпращат в 14 дневен срок в 
Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол на адрес: 9280 
гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1 и/или в РИОСВ-Варна, на адрес: 9000 гр. Варна, ул. Ян Палах 4. 
 

Срок за обявяване на информационното табло и в сайта на община Вълчи дол  - 14 дни. 
 
Дата на постъпване в община Вълчи дол на Искане 
за преценяване необходимостта от ОВОС 

Вх. № РД 32-00-44/21.04.2021 г. 

Дата на обявяване 
 

21.04.2021 г. Дата на 
приключване 

05.05.2021 г. 

 
Изготвил: 
Инж. Диана Петрова 
Главен експерт в Дирекция УТОС 



 


