ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба
за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД ,
гр. София, Булстат 130277958,
със седалище гр.София, ул. „Цариградско шосе” №159

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С ВЪЗДУШНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1kV НА
ВРЕМЕННА ПОСТРОЙКА - ЛЯТНA КУХНЯ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С
ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 52218.548.614, УПИ I, КВ. 83, /кв. "Видима"/, ПО
ПЛАНА НА гр. АПРИЛЦИ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ”

За контакти: Павлина Петрова Танева – упълномощено лице,
тел.: 0878 616 091, e–mail: elforbg@gmail.com
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен, на
адрес: ул. “Александър Стамболийски” № 1А, гр. Плевен 5800, общ.
Плевен, обл. Плевен.

Приложение:
1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

1.

I.
Информация за контакт с възложителя:
(Изм. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

„ЧЕЗ Разпределение България” АД
Седалище: гр. София, ул. „Цариградско шосе” 159
ЕИК: 130277958
Име, местожителство, гражданство на възложителя единен идентификационен номер на юридическото лице.
2.

физическо лице, седалище и

Пълен пощенски адрес.

Чрез „Елфор БГ” ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к 4000, ул. Преслав 28,
3.

Телефон, факс и e-mail.

4.

Лице за контакти.

II.

0878/61 60 91 – Павлина Танева, е-mail: elforbg@gmail.com

Павлина Танева - упълномощено лице.

Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Проектът обхваща външно ел. захранване на временна постройка – лятна кухня в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 52218.546.614,
УПИ I, кв.83 (кв. "Видима"), по плана на гр. Априлци, Община Априлци, чрез изграждането на следните
съоръжения:
-

Нова въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 1kV, изпълнена с алуминиев усукан изолиран
проводник /УИП/ AL 4х16 mm2 и монтирана на 6 бр. нови стоманотръбни стълбове НН;

-

Доставка и монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на стоманотръбен
стълб /СТС/ №Б11/2/6 на имотна граница на ПИ 52218.548.614, съгл. ситуационния план, с
осигурен постоянен достъп.

Трасето на новата ВКЛ НН от същ. стълб НН №Б11/2 преминава северна посока през
второстепенна улица с идентификатор 52218.548.146 – общинска собственост, след което
продължава в югоизточна посока от южната страна на ПИ с идентификатор 52218.548.634 – общинска
собственост, до нов стоманотръбен стълб №Б11/2/6, ситуиран на имотна граница на ПИ с идент.
52218.548.632, на който ще се монтира новото ел. табло тип ТЕПО 1-П.
Новата ВКЛ 1kV ще се изтегли на 1 бр. съществуващ и 6 бр. нови стоманотръбни стълбове с
дължина Н=7.5 m. Новите стоманотръбни стълбове, доставка на „ЧЕЗ Разпределение България” АД,
са с активна височина 6.3 m, с размер на отвора на бетоновия фундамент ф50 сm и дълбочина на
монтаж 120 сm.
Общата дължина на трасето на въздушната кабелна линия 1kV е 136 m.
2.

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

С осъществяване на инвестиционното намерение ще се осигури снабдяване с ел. енергия на
временна постройка - лятна кухня в поземлен имот с идентификатор по КККР 52218.546.614, УПИ I,
кв.83 (кв. "Видима"), по плана на гр. Априлци, Община Априлци.
(Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други
предложения.

3.

Няма
4.

Подробна информация за разгледани алтернативи.

Въздушната кабелна линия 1kV с изолиран усукан проводник преминава през общински имоти
и общински улици между същ. Стоманенобетонен стълб №Б11/2/ и захранвания имот. Няма други
алтернативи.
5.
Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по
време на строителството.

ПИ 52218.548.146 и ПИ 52218.548.634 – общинска собственост.
6.
(Доп. – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) Описание на основните
процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията,
в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Пренос на електрическа енергия с изолиран усукан проводник 1kV с дължина на трасето 136 m.
7.

Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

При извършване на строително монтажни работи /СМР/ ще се използва съществуващата
пътна инфраструктура и няма да се налага изграждане на временни пътища и подходи.
8.
Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.

Обектът ще се реализира на един етап, като ще се монтират 6 бр. нови стоманотръбни
стълбове.
9.

Предлагани методи за строителство.

Направа на изкопи за фундаменти и монтаж на 6 бр. нови стоманотръбни стълбове 1kV.
10.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.

За този вид строителство не са необходими.
11.
Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на
третиране.

1.8 м³- строителни отпадъци и излишна земна пръст, които ще се извозят до сметището на
община Априлци или до депо посочено от нея. За управление на строителните отпадъци ще се
изработи проект част "План за управление на отпадъците".
12.
Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху
околната среда.

Въздушните изолирани усукани проводници 1 kV не са опасни и въздействието върху
околната среда по време на ползването на строежа, включително защита от шум, се очаква в
границите на нормите за подобен вид строежи.
13.
Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство, третиране на отпадъчните води).

За този вид строителство не са необходими.
14.

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Разрешение за строеж.
15.

(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Няма.
16.
(Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)
Риск от аварии и инциденти.

При изпълнение на СМР на конкретния строеж ще се спазва "План за безопасност и
здраве", който е част от проектната документация.
1.

III.
Местоположение на инвестиционното предложение
(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на

инвестиционното предложение, даващи информация за физическите,природните и
антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от
Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти,подлежащи на здравна
защита, и отстоянията до тях.

Строежът не попада в защитена територия и не е в непосредствена близост до защитен обект.
В близост до строежа няма недвижими паметници на културата. Трасето преминава в землището на
гр. Априлци, Община Априлци. Пресичания и сближавания на ВКЛ, окачени на стълбове, със
съоръжения и обекти се изпълняват с отчитане на изискванията:
- хоризонталното разстояние от проводниците на въздушни линии за напрежение до 1000 V до
сгради е най-малко 1.5 m от балкони, тераси и прозорци;
- разстоянието от снопа усукани проводници при най-голям провес до земята се приема наймалко:
а) в местата, през които не преминават превозни средства и механизация – 4.0 m;
б) в местата, разрешени за движение на превозни средства – 6.0 m;
в) при пресичане на улици - от отклоненията на ВКЛ към сгради до тротоари и пешеходни пътеки –
3.5m.
2.
Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето
на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Трасето на новата ВКЛ НН преминава през улици, общинска собственост.
3.

Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Проектът попада в територия, в която такова инвестиционното предложение е допустимо.
Трасето преминава в землището на гр. Априлци, Община Априлци, по имоти общинска собственост.
4.
(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,
уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална
екологична мрежа.

Строежът не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за
защитените територии или в границите на защитени зони по смисъла на ЗБР. Проектът е
съгласуван с "ВиК "АД гр. Ловеч.
4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните
ресурси.

Качество и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да се
промени.
5.

Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

След извършено проучване, предложеното трасе е единствено възможно, поради което др.
алтернативи не се разглеждат.
IV.
Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1.
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Въздействие върху хората и тяхното здраве,
земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата,
земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното
разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими
културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества
и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни
източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Не се очаква отрицателно въздействие.
2.
Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очаква въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
3.
Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,кумулативно, краткотрайно, средно- и
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Не се очаква въздействие.

4.
Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места
(наименование, вид - град,село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното предложение осигурява ел. снабдяване на временна постройка – лятна
кухня. Не се очакват негативни въздействия върху работещите и населението на гр. Троян,
Община Троян.
5.

Вероятност на поява на въздействието.

Няма вероятност от поява на въздействие.
6.

Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Няма.
7.
(Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) Мерки, които е необходимо да се включат в
инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на
значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Не се налагат мерки.
8.

Трансграничен характер на въздействията.

Няма.

Дата: 21.09.2018 год.

Възложител:……………………………
Павлина Танева - упълномощено лице
(подпис, длъжност)

ДО
ОБЩИНА АПРИЛЦИ

Във връзка с необходимостта от преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за:

„ ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С ВЪЗДУШНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ 1kV НА ВРЕМЕННА
ПОСТРОЙКА - ЛЯТНA КУХНЯ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР ПО КККР 52218.548.614,
УПИ I, КВ. 83, /кв. "Видима"/, ПО ПЛАНА НА гр. АПРИЛЦИ, ОБЩИНА АПРИЛЦИ”
/точното наименование на инвестиционното предложение под което то ще се одобрява по реда на специален
закон, посочено в Уведомлението за инвестиционно предложение /,
с възложител:

„ЧЕЗ Разпределение България” АД
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя,физическо или юридическо лице/

гр. София, ул. „Цариградско шосе” 159, ЕИК 130277958
/седалище и ЕИК на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес: Чрез „Елфор БГ” ЕООД
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к 4000, ул. Преслав 28,
Телефон, факс и е-mail: 0887/ 61 60 91 – Павлина Танева -проектант
Лице за контакти, телефон: Павлина Танева, 0887/ 61 60 91
за което бяхте информирани с писмо – получено в Община Априлци на с вх. № 4331/28.08.2018 год., както и с
писмо, с изх. №4331/12.09.2018 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Плевен,
приложено Ви изпращам Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за горното
инвестиционно предложение, съгласно Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, Приета с ПМС № 59/2003
г., обн., ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп., бр. 3/2006 г., бр. 80/2009 г., бр. 29/2010 г., бр. 3/2011 г. и бр. 94/2012
г.).
За изясняване на обществения интерес, моля на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС да
поставите съобщение на своята интернет страница (ако има такава) и на обществено достъпно място,
като определите срок (най-малко 14 дни), ред за достъп до информацията и за изразяване на становища
от заинтересувани лица.
Съгласно чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е необходимо в срок до 3 дни след изтичане на определения срок
да изпратите служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), гр. Плевен, на адрес: ул. “Александър
Стамболийски” № 1А, гр. Плевен 5800, общ. Плевен, обл. Плевен.

Прилагам: Информация за преценяване необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 от Наредбата за
ОВОС за горното инвестиционно предложение (на хартиен и на електронен носител).
С уважение,

Дата: 21.09.2018 год.

Възложител: .....................................
Павлина Танева - упълномощено лице
/подпис/

