Представено от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, гр. Варна, уведомление за
инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на въздушна кабелна линия 0.4 kV
електрозахранена от МТП № 1544, по плана на СО „Боровец“, в гр. Варна.
Във връзка с представено от „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД уведомление за ИП
„Изграждане на въздушна кабелна линия (ВКЛ) 0.4 kV електрозахранена от МТП № 1544 (3
клона с 45 бр. СБС и 45 бр. СТС нови стълбове), по плана на СО „Боровец“ в гр. Варна, с
възложител „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД, 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:
Трасето на ВКЛ засяга следните имоти с №№ 10135.5403.9607, 10135.5403.9609,
10135.5403.9613, 10135.5403.9614, 10135.5403.9615, 10135.5403.9616, 10135.5403.9618,
10135.5403.9619, 10135.5403.9620, 10135.5403.9635, 10135.5403.9637, 10135.5403.9638,
10135.5403.9639, 10135.5403.9640 и 10135.5403.9641, урбанизирана територия, с начин на
трайно ползване „За второстепенна улица“, общинска публична собственост.
І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС):
Така заявеното ИП попада в обхвата на точка 3 „Б“ от Приложение № 2 на ЗООС, което ИП
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон 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 чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):
Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС ИП подлежи и на преценка за
вероятната степен на отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на
защитените зони (ЗЗ), чрез процедурата по ОВОС, по реда ЗООС, във връзка с чл. 4 от същата
наредба.
Част от трасето на ВКЛ (частично засяга имоти с №№ 10135.5403.9618, 10135.5403.9615,
10135.5403.9609 и 10135.5403.9614) попада в границите на ЗЗ BG0000103 „Галата” за опазване
на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на
чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и район „Аспарухово“ – общ.
Варна, и главния архитект на Община Варна.
(отговорено от РИОСВ на 11.09.2018г.)
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