
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

изх. № РД 08-01-953/30.08.2022 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: инж. Ангелин Цачев 

Седалище и адрес на управление: 

1618 гр. София, бул. Цар Борис ІІІ № 201 

 

Инвестиционно предложение 

(ИП) 

 

„Частична реконструкция на съществуващо линейно 

съоръжение ВЛ 110 kV «Мистрал», в участъка ст. 38-ст. 39 

(подобект на обект „Реконструкция на ВЛ 110 kV «Орляк» от 

п/ст «Добруджа» до п/ст «Вълчи дол»”) 

 

Местоположение на площадката 

 

Линейно съоръжение 

Резюме на инвестиционното 

предложение 

Предвижда се да се разменят трасетата на ВЛ 110 kV «Орляк» 

и ВЛ 110 kV «Мистрал» в зоната на подхода към ОРУ 

(последните два стълба), при което те вече не се пресичат. 

Реконструкцията се състои в подмяна на съществуващ ст. № 

39, тип 14.ЪХ.60-400 на същото място и вграждане на нов ст. 

№ 38 тип 14.ЪХ.90-400, който попада в зоната на 

съществуващите сервитути на двата електропровода. На 

стълбовете ще бъдат окачени същия тип нови проводници 

АСО-400 и ще бъдат подменени м.з. въжета с нови (С-70 и 

ОРGW), които ще се присъединят към съществуващите 

проводници на ст. № 38. 

Основание за изместването на стълбовете на фаза „Работен 

проект” са последните изменения на Закон за енергетиката, 

редакция бр. 83 от 09.10.2018 г. 

 

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 

Информация за преценяване необходимостта от 

ОВОС за ИП 

Вх. № РД 32-00-121/29.08.2022 г. 

Дата на обявяване 

 

30.08.2022 г. Дата на 

приключване 

14.09.2022 г. 

Изготвил: 

Инж. Диана Петрова 

Директор на  Дирекция УТОС 



 


