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Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна

РЕШЕНИЕ

Х!!

ВА 74-IIP/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда
На основание чл. 93, ал. 1, т. 3, ал. 3 и ал.' 5 от Закона за опазване на околната среда (300С), чл.
7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от3акона за
биологичното разнообразие (ЗЕР), чл. 40, ал. 4, във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на съвместимостта
на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение N2 2
към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 1О, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, и становище на
Регионална здравна инспекция (Р3И) - Варна с изх. N2 03-03358/20.05.2013 г.,
РЕШИХ
да не се извършва- оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно
предложение "Кабелна електропреносна мрежа 11О kV за присъединяване на подстанция
"СОЛ 110/6.3 kV" към въздушен електропровод (ВЛ) 11О kV "Дракон" и стоманорешетъчен
стълб N2 19 извън урбанизирана територия в землището на гр. Девня, община Девня, област
Варна", реализацията на което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в
защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BGOOOO 104
.Лровадийско-Роякско плато".
Възложител: "СОЛ България" ЕАД ЕИК 121803715
с адрес: ул. .Владайска река" N2 12, гр. София
Кратко описание на инвестиционното предложение (ИП):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна електропреносна мрежа
110 kV за присъединяване на подстанция "СОЛ 110/6.3 kV", която се предвижда да бъде
изградена в поземлен имот (пи) 20482.505.523 по КК на землище гр. Девня към въздушен
електропровод
1] О kV "Дракон":
връзката
на подстанцията,
а именно
новият
стоманорешетъчен стълб пред изводния портал на новата подстанция с електроенергийната
система ще се осъществи чрез едно некомутируемо (сляпо) отклонение 110 kV към стълб 19
от минаващият
в близост електропровод
110 _ kV "Дракон",
свързващ
подстанция
"Белослав" 110/20 kV и системна подстанция "Добруджа" 400/220111 О kV. Общата дължина
на трасето на въздушния електропровод 11О kV от новия стоманорешетъчен стълб (СРС) пред
изводния портал на подстанция "СОЛ 110/6.3 kV" в
20482.505.523 до стълб 19 от
електропровод 110 kV"Дракон" в
20482.244.4 е 185 м. Предвидена е технологична
ширина на сервитутни зони при изграждането на трасето - 20 м (по 1О м от двете страни на
оста на кабелната линия).
Настоящото ИП има връзка с ИП "Изграждане на високоволтова електрическа под стан ция
"СОЛ 110/6.3 kV" и СРС, и кабелна линия 6 kV за връзка на подстанция "СОЛ 110/6.3 kV" със
,,3авоД за производство на медицински, индустриални газове и въглероден диоксид и
инсталация за разделяне на въздуха", за което има издадено писмо с изх. 26-004489/8/30.04.2013 г. на РИОСВ - Варна и ИП "Инсталация за разпределяне на въздух" - писмо с

пи

пи

о
9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" N'..'4
Тел: (+35952)678855,

Факс: (+35952) 634593, e-mail: Гiosv-vn@mbox.contact.bg, www.гiosv-vaгna.oгg

изх. 26-00-4489/3/20.08.2012

г. на РИОСВ - Варна.

Територията, на КОЯТО' ще се реализира инвестиционното предложение, не папада в
границите на защитени територии и защитени зони от Общоевропейската екологична мрежа
Натура 2000. Най-близо разпалажената защитена зона (33) за опазване на природните
местоабитания и на дивата флора и фауна е BG0000104 .Лровадийско-Роякско
плато", която
атстои на около 0.5 км ат теритарията, предмет на ИП, апределена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2
ат Закона за биологичното разнообразие (дв, бр. 77/2002 г.С изм. и доп.).
Съгласна разпоредбите на чл. 31, ал. 1 ат Закона за биологичното разнообразие и съгласно
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 (Обн. дв. бр. 73/2007г., изм. и доп.) инвестиционнато предлажение
падлежи и на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на описаната погоре защитена зона.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на точка 3, буква" б" от Приложение Ng 2
.на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласна чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на
преценяване на необходимостта от извършване на

овос.

МОТИВИ:
1. Характеристики
на предлаганото
~троителство,
дейности и технологии: обем,
проиэводителност,
мащабност, взаимовръзка
и кумупиране с други предложения,
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на
околната среда, както и риск от инциденти:
1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелна електрапреносна
.мрежа 11О kV в землището на гр. Девня за присъединяване на подстанция "СОЛ 110/6.3 kV" в
20482.505.523 до стьлб 19 ат електропровад 110 kV"Дракон" в
20482.244.4, с дължина
185 м.
2. Инвестиционното
предложение има връзка с
"Изграждане на високоволтова
електрическа подстанция "СОЛ 110/6.3 kV" и СРС, и кабелна линия 6 kV за връзка на
подстанция "СОЛ 110/6.3 kV" със ,,3авоД за производство на медицински, индустриални газове
и въглероден диоксид и инсталация за разделяне на въздуха", за което има издадено писмо с
изх. 26-00-4489/8/30.04.2013
г. на' РИОСВ - Варна и
"Инсталация за разпределяне на
въздух" - писмо с изх. 26-00-4489/3/20.08.2012 г. на РИОСВ- Варна.
3. До момента на стартиране на настоящата процедура за преценяване на неабходимостта
ат извършване на ОВОС в землището на гр. Девня и гр. Девня са известни и други планове,
проекти и ИП, в съчетание с които не се ачаква кумулиране.
4. Преносът на електроенергия не е свързан с ползване на природни ресурси.
5. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. При
реализация на
ще се използват съществуващите пътища.
6. По време на строително-монтажните рабати ще се атделя шум ат строител ната техника.
Експлоатацията на
не е свързана с отделяне на наднормени нива на шум и създаване на
шумов дискомфорт; обектьт е източник на електромагнитно поле в непосредствена близост до
проводника.
7. При пренас на електрическа енергия аварийни ситуации са възможни при сложни
метеорологични условия (ураганни ветраве, заледявания, снегонавявания и др.), земетресения и
други въздействия, и при неспазване на технологичните изисквания за безопасна работа и
експлоатация на електропровода.
8. Излишните изкопани земни маси, строителни и битови отпадъци ще се третират в
съответствие с въведената от абщина Девня система за управление на отпадъците, до
инсталации/съоръжения за последваща третиране.
9. По време на строителствато и експлоатацията на
не се очаква превишаване на
пределно допустимите концентрации на замърсители и въздействие върху атмосферния въздух,
отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и създаване на дискомфорт
на аколната среда, както и риск ат инциденти.
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п.

Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване
на земята,
относителното
наличие
на подходящи
територии,
качеството
и
регеверативната способност ва природните ресурси в района:
1. Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на гр. Девня, община
Девня на част от територия с начин на трайно ползване за: химическа и каучукова
промишленост; производствен, складов обект; пътища III клас; второстепенни улици; просека;
нискостеблена гора; електроенергийно производство; води и водни площи, имоти частна и
държавна частна/публична собственост.
Няма да бъдат засегнати защитени територии и защитени зони.
2. Всички дейности по време на строителство и експлоатация ще се осъществят·
единствено в границите на предвидената за реализация територия и няма да излизат с
влиянието си извън нея.
3. Няма данни при реализацията на
да се засегнат съществуващи известни културни
паметници (исторически, архитектурни и археологически) и санитар но-охранителните зони
около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.
4. За реализацията на инвестиционното предложение РЗИ - Варна няма забележки.
IП. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
Имотите не попадат в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредбата 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 (приета
с пост. М 201/31.08.2007 г., дв, бр. 73/2007 г.), но съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, ип което
ще се реализира в тях, подлежи на ос.
След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредба за
ОС, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на
върху най-близката
защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BGOOOO104
"Провадийско-Роякско плато", която отстои на около 0.5 км, е, че
няма вероятност да окаже
значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните
мотиви:
1. Трасето, предмет на ИП, не попада в защитена територия. Най-близо разположената е
защитена местност .Летрича", която се намира на около 8 км.
2. За реализацията на
не се предявижда изграждане на допълнителна инфраструктура,
която да окаже отрицателно въздействие върху защитената зона.
3. С реализацията на
не се засягат планински и горски местности, както и влажни
зони. Най-близката планинска местност - Камчийска планина, е на разстояние около 16 км, а
най-близката влажна зона - Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 6 км от
територията, предмет на
4. Няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове,
характерни за BG0000104 "Провадийско-Роякско
плато" за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, както и няма да бъде влошена структурата и
динамиката на популациите им.
5. Предвид краткостта на въздействието по време на реализацията на ИП, не се очакват
негативни въздействия, като унищожаване
или дълготрайно безпокойство, на видове,
включително птици и значително намаляване на площта на техните местообитания, предмет на
опазване в BGOOOO104 .Лровадийско-Роякско плато" за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
6. Няма вероятност реализацията на
да доведе до намаляване числеността на видовете
животни, предмет на опазване в BGOOOOI04 .Провадийско-Роякско
плато" за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна.
7. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат
значително отрицателно въздействие върху популации и местообитания на видове, предмет на
опазване в BGOOOO104 .Провадийско-Роякско плато" за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.
IV. Характеристиките
на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност.
вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. По време на строителството и нормална експлоатация на
не се очакват значителни
въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и здравето на населението.
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2. Обхватът на очакваните въздействия е с локален характер, те са краткотрайни,
временни и обратими в границите на територията, предмет на ИП, и непосредствено до нея.
3. Продължителността на въздействията е постоянна (по време на експлоатацията на ИП),
без кумулативен характер.
4. Не се очаква
да има трансграничен характер на въздействие при преминаването
през всички етапи на строителство и експлоатация.
v. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
За
писмено е информиран кмета на община Девня, а засегнатото население с обява,
поставена на информационното табло в сградата на общината. Осигурен е и достъп до
информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за овос. До момента на произнасяне
по процедурата в РИОСВ - Варна не са постъпили устни и/или писмени възражения срещу
реализацията на инвестиционното предложение.
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Настоящото решение не отменя задълженията
на възложителя за изпълнение на
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови
нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността
съгласно действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното
предложение,
на възложителя или на някои от
обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/ новият
възложител трябва да уведоми, Р иоев - Варна до 14 дни след настъпване на измененията.
На основание чл. 93, ал. 7 от зоое решението губи правно действие, ако в срок 5 години от
датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административноnроцесуалния
кодекс чрез
Директора
на Р иоев - Варна пред Министъра на околната среда и водите
и
Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.
Дата:1.1 ..

06...т13.

Румяна Радилова
Директор на Риоев
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