
ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

СЪОБЩЕНИЕ  
изх. № РД 08-01-49/17.01.2022 г. 
ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ 
съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 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) „Реконструкция на ВЛ 110 kV «Орляк» от п/ст 
«Добруджа» до п/ст «Вълчи дол»” 

Местоположение на площадката Линейно съоръжение 
Резюме на инвестиционното предложение ВЛ 110 kV «Орляк» ще се реконструира за две 

тройки проводници тип АСО-400 и едно 
мълниезащитно въже тип OPGW, монтирани на 
типови стълбове, болтова конструкция 
поцинковани с разположение на фазите тип 
„бъчва”. Новите стълбове, използвани за 
изграждане на електропровод 110 kV са проекирани 
за фазови проводници марка АСО-400, болтова 
конструкция с предвидена антикорозионна защита 
чрез горещо поцинковане, съгласно БДС EN 
ISO1461:2009 или еквивалент. 
Всички съществуващи стълбове се подменят с 
нови, без промяна на местата на стълбовете. 
Изключение правят 6 бр. стълбове, които се 
преместват в рамките на същия имот. Това се прави 
с цел да се спази изискването на Наредба № 3 
НУЕУЕЛ, чл. 620, табл. 45, за да се осигури габарит 
6 м към терена. 
ИП няма връзка с други съществуващи и/или 
одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие. 

      
Пълните данни за инвестиционното намерение се намират в Дирекция 

„Устройство на територията и общинска собственост” при община Вълчи дол, пл. Христо 
Ботев 1. 
 
     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 
Уведомление за инвестиционно намерение 

Вх. № РД 32-00-8/14.01.2022 г. 

Дата на обявяване 
 

17.01.2022 г. Дата на 
приключване 

01.02.2022 г. 

 
Изготвил: 
Инж. Диана Петрова 
Главен експерт в Дирекция УТОС 
 


