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Представено от “Енерго-Про Мрежи” АД -Варна, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) “изместване трасетата на част от отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” и на 
отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” за захранване на ТП “1 Българево”, и кабелиране на част от 
трасетата на ВМрНН”  

Във връзка с представено от “Енерго-Про Мрежи” АД -Варна, уведомление за ИП за 
изместване трасетата на част от отклонение от ВЕЛ 20 kV “Българево” и на отклонение от ВЕЛ 20 
kV “Българево” за захранване на ТП “1 Българево”, и кабелиране на част от трасетата на ВМрНН в 
имоти с идентификатори 072257.52.112 и 072257.501.714 и УПИ ХІV (ПИ 07257.52.14) по КККР на 
с.  Българево, общ. Каварна, 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), 
Регионална инспекция по околната среда и водите (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) :  

ИП е изменение на инфраструктурен обект по т. 3, буква “б” от Приложение № 2 на ЗООС 
(промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по 
надземни кабели (невключени в приложение № 1), което изменение предвид неговото 
местоположение (попада в границите на защитена зона от мрежата “Натура 2000”; в част от ПИ 
072257.52.112 има наличие на приоритетно за опазване местообитание 62C0* “Понто-Сарматски 
степи”) има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда по 
време на строителството. Предвид това,  заявеното ИП на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС  
подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

.  
Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът 

на РИОСВ-Варна. 
ІІ. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС за екологична оценка /ЕО/: 

ИП е свързано с изработване на проект за  подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) по реда на Закона за устройство на територията.  

ПУП-ПП подлежи на преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка, 
съгласно изискванията на чл. 85, ал. 2 във връзка с чл. 85, ал. 1 от ЗООС. 

На основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС е допуснато извършването само на процедура за 
преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  

 
ІІІ. По отношение  изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР): 

ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”, но попада изцяло в границите на 
защитена зона от мрежата “Натура 2000” - BG0002051 “Калиакра”, определена за опазване на 
дивите птици.  

В част от ПИ 072257.52.112  е установено наличие на приоритетно за опазване местообитание 
62C0* “Понто-Сарматски степи”. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от  
Наредбата за ОС се установи, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на ЗЗ 
BG0002051 “Калиакра”, определен със Заповед № РД-559/21.08.2009 г. (обн. ДВ, бр. 37/2012 г.) за 
обявяване и Заповед № РД-97/06.02.2014 г. (обн. ДВ, бр. 15/2014 г.) за допълването й на министъра 
на околната среда и водите.  

Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на защитената зона по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, 
т.1 от Наредба 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване 
на ОВОС. 

 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Каварна и с. Българево, общ. Каварна. 

 
 
/отговорено от РИОСВ на 26.01.2017 г./ 

 


