РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
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Регионална инспекция по околната среда и водите - София

РЕШЕНИЕ № СО - 201 - ПР/2014 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда
На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 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 6 от Закона за
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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
№ 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2
от Наредбата за ОС, както и извършена проверка на място (констативен протокол № ПД АГ - 09/19.02.2014 г.) и получено становище от Регионална здравна инспекция - Софийска
област
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно
предложение за „Изместване на BEJ1 20 kV „Рашов дол“ СРС 231 - ТП2 - ТП1“, село
Габровница, община Своге, което няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет
на опазване в защитени зони
възложител: „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК: 130277958, представлявано
от Стефан Апостолов - управител, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Цар
Симеон” № 330
Кратко описание на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение
предвижда Изместване на ВЕЛ 20kV „Рашов дол“ СРС231 - ТП2 - ТП1, с. Габровница,
община Своге. Трасето на новата инфраструктура е в обхвата на път - с. Елисейна - с.
Габровница, Община Своге. От съществуващ ЖРС 230 до ЖРС 236 се възстановява
въздушна линия с изтегляне на нов проводник. От ЖРС 236 до трафопост ТП 2 се подменят
съществуващите стомано-бетонни стълбове с нови такива на тяхно място и се изтегля нов
проводник. От трафопост ТП 2 до стомано-бетонен стълб (СБС) нов 268 се изправят 28
броя нови стълбове, по ново трасе. От СБС 268 до СБС 274 по съществуващо трасе се
подменят шест броя нови стомано-бетонни стълбове. От трафопост ТП 2 до трафопост ТП 1
по цялата дължина на трасето ще се изтегли нова въздушна линия. Всички нови стълбове
ще се заземят с набиване на заземителни колове, на съществуващите ЖРС стълбове ще се
възстанови съществуващият бетонен фундамент.
Дължината на новата електроразпределителна мрежа е 1,6 к т .
Една част от трасето, обект на инвестиционното предложение, се намира на територията на
село Елисейна, община Мездра, като в този участък се предвижда само възстановяване
въздушна линия с изтегляне на нов проводник. Изграждането на новата въздушна линия
попада в землището на село Габровница, община Своге.
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Инвестиционното предложение за изграждане на нова въздушна кабелна линия попада в
обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „б” към ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия
закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.
С оглед на това, че трасето на въздушна кабелна линия попада в землището на село
Габровница, община Своге, на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за
вземане на решение е Директорът на РИОСВ - София.
Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а
именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и
защитени зони от мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко
разположената зона от Националната екологична мрежа е защитена зона за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна „Искърски пролом - Ржана” с
идентификационен код BG0001042 приета от Министерски съвет с Решение №
122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.).
Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение
подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната
по-горе защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба,
процедурата по ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.
Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във
взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност
да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитена зона „Искърски
пролом - Ржана” с идентификационен код BG0001042 и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба
за ОС, с настоящото решение се преценява да не се извършва оценка за степен на
въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”.
МОТИВИ:
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения,
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на
околната среда, както и риск от инциденти:
1. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага съществени
въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се
очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на
отрицателни въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границите на
защитена зона „Искърски пролом - Ржана” с идентификационен код BG0001042, в
резултат от реализацията на инвестиционното предложение.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване
на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и
регенеративната способност на природните ресурси в района:
1. Трасето, обект на инвестиционното предложение, е в обхвата на път - с. Елисейна,
община Мездра - с. Габровница, Община Своге.
2. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма да
бъдат засегнати.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и
защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на
Закона за паметниците на културата и музеите.
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, засегнато
население,
включително
трансгранични
въздействия,
същност,
големина,
комплексност, вероятност, продължителност, честота н обратимост:

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - Софийска област, с изх. № 13-81118/13.10.2014 г., с реализацията на инвестиционното предложение степента на очаквания
здравен риск за населението не се променя.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Едновременно с уведомяването на компетентния орган, възложителят е уведомил кмета и
засегнатото население на община Своге. В РИОСВ - София няма постъпили устно или
депозирани писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. С
писмо с изх. № 26-00-102/27.08.2014 г. кметът на община Своге удостоверява, че на
информационното табло на общината е поставено съобщение относно инвестиционното
предложение и няма постъпили становища и възражения от граждани.
Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в
посочения му капацитет.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на
изискванията на Закона за опазване на околната среда, други специални закони и
подзаконови нормативни актове, и не може да служи като основание за отпадане на
отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното
предложение за „Изместване на BEJ1 20 kV „Рашов дол“ СРС 231 - ТП2 - ТП1“, село
Габровница, община Своге, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при
които е било издадено настоящото Решение, възложителят/новият възложител трябва
да уведоми РИОСВ - София своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на
измененията.
Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите - София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра
на околната среда и водите или пред Административен съд - град София по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
На основание чл. 93. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда, Решението
губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало
осъществяването на инвестиционното предложение.
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