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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на 
инвестиционно предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст 
„Бургас“ е изготвен съгласно Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ бр. 
91/25.09.2002 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 81/14.10.2016 г.) и Наредбата за условията и 
реда за извършване на Оценка за въздействието върху околната среда (обн. ДВ бр. 
25/18.03.2003, посл. изм. и доп. ДВ бр. 12/12.02.2016г.) и във връзка с писмо на 
Министерство на околната среда и водите относно задължителна оценка на 
въздействието върху околната среда, изпратено в отговор на писмо на Възложителя, с 
техен изх. № ОВОС-47/12.07.2016г. 

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) обхваща всички фази 
на реализация на горепосоченото инвестиционно предложение – строителство, 
експлоатация и извеждане от експлоатация. Разгледани са и алтернативни възможности 
във връзка с терена, както и „нулевата алтернатива”, т.е. последствията от 
нереализиране на инвестиционното предложение. Предложени са препоръки и мерки за 
намаляване на въздействието и решаване на евентуалните екологични проблеми при 
реализацията на инвестиционното предложение, гарантиращи опазване здравето на 
хората, околната среда и устойчивото развитие на района. 

Изпълнявайки изискванията на чл.4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното 
предложение дружеството „ЕСО” ЕАД е внесло необходимата документация  за 
уведомяване на компетентния орган МОСВ, а именно постъпило в МОСВ с изх. № ПМО-
2123/24.06.2016г. от страна на Възложителя уведомление за по-горе цитираното 
инвестиционно предложение. 

Съгласно писмо на компетентния орган МОСВ е определена необходимостта от 
разработване на доклад за ОВОС. 

Внесено е и Задание за определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за 
оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за 
изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“, изготвено въз основа 
препоръките на МОСВ. Чрез него стартира процедурата по ОВОС за инвестиционното 
предложение. 

Инвестиционното предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ 
до п/ст „Бургас“, попада в обхвата на т. 33 от Приложение №.1 на ЗООС – „Строителство 
на надземни електропроводи с напрежение 220 kV и повече и дължина над 15 km” 
съгласно писмо на РИОСВ-Перник, отговор на писмо на Възложителя, изх. № ПМО-
2123/24.06.2016г. 

Заданието за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за оценка на 
въздействието върху околната среда е съгласуван с МОСВ. 

 

2. АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, 
ДЕЙНОСТИТЕ И ТЕХНОЛОГИИТЕ 

Съгласно изработена записка за избор на трасе и след провеждане на технически 
съвет от страна на Възложителя „ЕСО“ ЕАД, за най-целесъобразни са избрани Вариант 
1.1 и Вариант 2, като водещ вариант. Дължината на Вариант 1.1. е 93,506 km, на Вариант 
2 – 86,820 km. Двата варианта са показани на Фигура 2-1.  
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Фигура 2-1. Вариант 2 и Подвариант 1.1.  

2.1. Описание на основните характеристики на процеса на реализация на 
инвестиционното предложение 

Предназначението на земеделските земи, през които ще преминава 
електропроводът ще бъде променено непосредствено преди започване на изпълнението 
на строително-монтажните работи и реализиране на инвестиционното предложение. По 
време на експлоатационния срок няма да се налага допълнително придобиване на земя. 
Фундаментите на стълбовете ще бъдат разположени основно върху слоеве от пясък, 
чакълест пясък или чакъл с различен размер.  

Изкопните работи ще се извършват по време на строителството, а изкопаните 
земни маси ще се използват за обратна насипка и ландшафтно оформление. Остатъчните 
изкопани земни маси ще бъдат използване за оформяне на площадките на стълба. 
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Минималната ширина на сервитутните зони за новото трасе (ВЛ 400 kV) в 
земеделска земя е хоризонталното разстояние между крайните проводници с максимално 
отклонение под действие на вятъра плюс 9 m – по 3 m от двете страни. Размерите и 
разположението на сервитутните зони са определени в съответствие с Наредба № 
16/09.06.2004 за сервитутите на енергийните обекти. 

При проектирането на трасето основната цел на проектантите е да се засегнат 
колкото е възможно повече нискодобивни и непродуктивни земи. Процедурата по 
учредяване на  вещните права започва след влизане в сила на Подробния устройствен 
план от страна на Министерството на регионалното развитие.  

Според Закона за енергетиката правото на строеж за изграждане на 
фундаментите на стълбовете се учредява  възмезно и е безсрочно, освен правото на 
строеж във всички имоти засегнати от трасето на електропровода ще бъде учредено 
безсрочно сервитутно право, за което собствениците на земя ще получат еднократно 
обезщетение. Собствениците на засегнатите от фундаментите на стълбовете имоти ще 
бъдат лично уведомени за инвестиционното предложение. Ако се съгласят, ще бъде 
подписан договор за учредяване на право на строеж за частта от съответния имот, в която 
е разположен фундамента; ако не то имотът ще бъде отчужден с решение на 
Министерски съвет, в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост. 
За временното ползване на земи по време на изпълнението на СМР и движението на 
строителна техника в сервитутната зона, ползвателите на земите ще бъдат обезщетени 
за причинените вреди върху селско стопанската реколта, която не могат да използват за 
съответния период от време.  

2.2. Описание на основните процеси по изграждане на високоволтовата линия 

Основните етапи при изграждането на новата ВЛ са: 

 Подготовка на строителната площадка; 

 Направа на временни пътища (в рамките на сервитута) и подходи за 
тежка механизация за достъп до стълбовете (основно в горските райони - ще се използват 
съществуващите горски пътища за достъп до стълбовете, а там където няма ще се 
направят нови пътища);  

 Кариране и изкопни работи за фундаментите на новите стълбове; 

 Изпълнение на фундаментите и заземителите; 

 Транспортиране на стълбовете, монтаж и подготвяне на новите стълбове 
за изправяне; 

 Изправяне на новите стълбове;  

 Монтаж на изолаторни вериги; 

 Изтегляне и регулиране на проводниците и м.з. въжета (за изтеглянето 
на проводниците и експлоатацията на линията в горските райони ще се правят просеки).  

Проводници и мълниезащитни въжета 

Новият електропровод 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас ще бъде изграден за 
една тройка проводници с три проводника на фаза (сноп) и две мълниезащитни въжета, 
едното от които е тип С-70, а другото – с вградени оптични влакна (1х3х3АСО-400 
+C70+OPGW). 

Стълбове и фундаменти 

За фундирането на стълбовете на ВЛ ще се изпълняват по 4 броя изкопи на всеки 
стълб с дълбочина до 4,0 m и площ на стъпката до 10/10 m; тези размери зависят от 
типовете на стълбовете (носителни, опъвателни, скъсени, удължени).  

На носителните стълбове (стълбовете разпределени в правата по трасето) 
очакваната стъпка на стълба ще е с ориентировъчни размери 7 x 7 m. Всеки стълб има по 
4 крака. За всеки крак се прави отделен изкоп за фундамент с приблизителни размери 2.5 
m x 2.5 m x 3 m дълбочина. Не се прави общ изкоп за четирите крака, а отделни изкопи за 
всеки крак. 
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На опъвателните и ъгловите стълбове  очакваната стъпка на стълба ще е с 
ориентировъчни размери 9.5 x 9.5 m. Всеки стълб има по 4 крака. За всеки крак се прави 
отделен изкоп за фундамент с приблизителни размери 3 m x 3 m x 3,5 m дълбочина. И тук 
не се прави общ изкоп за четирите крака, а отделни изкопи за всеки крак. 

Основно местата на стълбовете (изкопите за един стълб) ще бъдат през 
разстояние 300-400 m, а на отделни участъци това разстояние ще бъде по-малко или по-
голямо в зависимост от терена. В участъците между два съседни стълба няма да се 
правят изкопи, но там където има висока растителност ще се направи просека, размерите, 
на която зависят от релефа на терена и разстоянията между стълбовете съгласно 
изискванията на Наредба 16 за сервитутите на енергийните обекти. През деретата, там 
където проводниците на електропровода са на по-голяма от нормираната височина над 
терена, ще се правят само монтажни просеки. Преобладаващата част от изкопите ще се 
извършва в земна почва; в отделни случаи, при фундиране в скални масиви, ще бъдат 
изпълнявани и пробивно-взривни работи за постигане необходимата дълбочина на 
фундиране (за пробивно-взривните работи се изготвя отделен проект, от квалифициран 
специалист). При необходимост от екологична гледна точка може да бъде предписано и 
друго решение за изкопи в скали, което ще оскъпи строително-монтажните работи.  

Електропроводът 400 kV ще бъде изграден със стоманорешетъчни стълбове 
(СРС) 400 kV – болтова конструкция, горещо поцинковани. Използваните стълбове са с 
различни височини, които ще се използват в зависимост от теренните условия. Ще се 
използват следните видове стълбове: 

 Специален носителен стълб тип СНД, с хоризонтално разположение на 
фазовите проводници, с повдигната средна фаза за проводници 1х3х3АСО-400+2xC-70. 
Максималната височина на най-високия стълб е 37.1 m. Това ще е най-масово 
използвания стълб.  

 Носителен стълб тип Т.М, разработен за 1х3х3АСО-400+C-70 (100). 
Стълбът е с триъгълно разположение на фазовите проводници и ще се използва по-рядко 
спрямо предходния стълб (при доближавания и надскачания над други ВЛ и 
инфраструктура). Максималната му височина е 50 m от терена до върха на стълба. 
Височините, на които могат да бъдат окачени най-ниските фазови проводници са 16 m, 19 
m, 22 m, 25 m и 28 m.  

 Специални единични носителни стълбове СЕН1 и СЕН2 разработени за 
1 и 2х3АСО-400 + С-70 (100). Стълбовете са с максимална височина 52.4 m от терена до 
върха на стълба. Използват се едновременно, т.е на един пикет се използва един стълб 
тип CEH1 и един стълб тип СЕН2. Стълбовете ще бъдат използвани при по-големи 
прескачания и пресичания.  

 Ъглови (опъвателни) стълбове от типовите гами ОNN3, 20NN3, 40NN3, 
70NN3 и К20NN3 разработени за 1x3х3АСО-400 + 2xС-70 (100), използвани съответно в 
прави и в чупки (репери) до 5º, 20º, 40º, 70º и краен ъгъл 20º. Стълбовете са с максимална 
височина 47.5 m от терена до върха на стълба. Окачването на проводниците е тип „делта“ 
(Δ). Стълбовете са с височина на точката на окачване на проводниците от терена 16 m, 19 
m, 22 m, 25 m и 28 m. Само стълбове 70NN3 и К20NN3 са разработени за две височини 19 
m и 25 m.  

 Специални единични ъглови стълбове СЕЪВ40 и СЕЪВ70 за чупки 
съответно до 40º и до 70º. Използва се при големи надскачания и големи междустълбия, 
където е необходимо голямо разстояние между проводниците.  

Разположението на стълбовете ще бъде съобразено с хидрогеоложките условия 
на терена. Фундаментите на всички стълбове ще са монолитни. След полагане на 
фундаментите цялата изкопна земна маса ще бъде насипана около тях, оформяйки 
задигната кота.  

Изолаторни вериги и арматура 
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Ще се използват основно два типа изолаторни вериги – носителни и опъвателни 
комплектовани с избраните типове изолаторни елементи и съответната арматура. 
Арматурата за монтажа на носителните изолатори на новата ВЛ 400 kV ще отговаря на 
изискванията на БДС 6194-76. 

 

Строително-монтажни работи  

Необходимите СМР ще бъдат изпълнени според Правилника за изпълнение и 
приемане на СМР и Указанията за изпълнение на СМР за въздушни електропроводни 
линии ВН. Проводниците ще бъдат изтеглени след изграждането на стълбовете.  

След одобрение на ОВОС и избор на окончателно трасе, ще се извърши 
геодезично заснемане надлъжно на трасето на новата въздушна електропроводна линия 
(ВЛ). Геодезичната снимка ще послужи за разпределение на стълбовете по трасето като 
се отчитат следните фактори: терена, пресичаните съоръжения, височината на типовите 
стълбове и габаритните разстояния между долен фазов проводник и терена, и 
климатичния район. Реализираните междустълбия се очаква да бъдат преобладаващо в 
интервала от 250 до 450 m. За Вариант 1.1 (93,5 km) приблизително очакваните стълбове 
са 384 броя, а за Вариант 2 (86.8 km) - 320 броя.  

 

За всеки един стълб трябва да бъде извършено следното:  

 

 Транспорт на багер - до всеки стълб по съществуващи асфалтови и 
черни пътища; 

 Направа на изкопи и заземление на стълба – Използване на багер за 
максимално две машиносмени  (общо 16 часа). В периода на направа на изкопите до 
стълбовете ще достига и бригада с МПС тип Микробус; 

 Изливане на фундаменти – 1 бр. доставка с малък камион на закладни 
(метални L-профили) части във фундамента от Временен склад на изпълнителя до всеки 
стълб, около 5 броя доставка на бетон чрез миксер (5 m3) и около 10 бр. транспорт на 
бригада с микробус;  

 Сглобяване на стълб – средно по 2 броя доставки с голям камион, на 
стълбове болтова конструкция (пакетирани на пачки с L-профили) и сандъци с болтове, 
гайки и шайби. Около 10 бр. транспорт на бригада с микробус; В зависимост от теренните 
условия и достъпа до стълба, същият може да бъде сглобяван на място, чрез градежа му 
профил по профил или чрез сглобяване на площадка в близост до него. При втората 
възможност ще е необходим траснпорт на 60 тонен кран до стълба; 

 Монтаж на изолаторни вериги – предвижда се около 2 бр. транспорт 
на бригада с микробус и 1 брой доставка на арматурни части до стълба, с малък камион. 

 Изтегляне на проводници и мълниезащитно въже - предвиждат се 
около 2 бр. транспорт на бригада с микробус и 1 брой доставка на ролки за теглене до 
всеки стълб. Надлъжно на линията ще бъдат изтеглени 11 броя пилотни въжета за 
изтегляне на 3 броя фази (всяка с по три проводника в сноп) и две мълниезащитни 
въжета. Тегленето се извършва с високо проходим автомобил или трактор. На всяко 
опъвателно поле, които са на около 5 km една от друга се разполагат машини за теглене 
на проводника (в единия край – спирателна машина, а в другия край на опъвателното 
поле теглителна машина) За изтеглянето на проводниците и мълниезащитното въже в 
едно опъвателно поле са нужни около 12 машинно смени. 

Първоначално материалите (стълбове, проводници и изолаторни вериги) за 
изграждането на новата ВЛ 400 kV се транспортират с TIR-ове до временните бази на 
избрания Строител. От там, до всеки стълб материалите ще се закарват по отделно с по-
малък превоз, както е описано по-горе.  

С оглед на гореизложеното, ще се използват всички възможни пътища:  
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 От републиканската пътна мрежа; 

 От общинска пътна мрежа; 

 Черни пътища, съгласно кадастъра.  

В повечето случаи съществуващите пътища няма да достигат до стълбовете. 
Затова за достъп до последните ще бъдат правени временни черни пътища, които ще са 
продължение на съществуващите черни пътища. Временните пътища ще се прокарват 
възможно най-близо до трасето на ВЛ, като максималната им отдалеченост от него се 
очаква да не надхвърля 1 km 

Очакваната дължина на временните пътища е трудно да бъде определена на 

този етап, но във всички случаи няма да бъде по-малка от 50  80 km (за всеки от 
вариантите), като по тях ще бъде извършвана следната дейност:  

 Заравняване на терена с помощта на булдозер;  

 Насипване на баластра против затъване на тежки машини и за 
повишаване на проходимостта на пътя. Насипването ще бъде с помощта на камиони с 
товароподемност до 20 тона; 

 Възстановяване на терена след приключване на СМР. С помощта на 
челен товарач ще бъде изземвана баластрата и откарвана за пресяване, за повторно 
използване.  

Постоянни пътища за достъп не се предвиждат, поради факта, че обходите на 
изградените ВЛ се извършват по съществуващите черни пътища, както и пеша.  

С цел изграждане на стълбовете не се предвижда организиране на строителна 
площадка извън рамките на сервитута. Строителната техника ще е разположена в радиус 
2 m – 3 m около стълбовете, в границите на установения сервитут.  

Очаква се отсечка от около 10 km от новоизградената високоволтова линия да се 
направи за период от около 3 месеца.  

2.3. Използвани суровини и природни ресурси  

По време на строителството ще се използват материали, които ще се доставят от 
лицензирани фирми и притежаващи сертификат за качество и произход. 

Ще се използват инертни материали и енергийни ресурси. Инвестиционното 
предложение не е свързано с промяна на вида, състава и характера на земните недра и 
не предвижда добив на подземни богатства. Проектът не предвижда използване на 
подземни или повърхностни води, не предвижда изграждане на собствен водоизточник, 
както за етапите на строителството, така и по време на експлоатацията на съоръженията. 

При изграждането и експлоатацията на обекта ще бъде използвана вода за 
питейно- битови нужди и ПП нужди.  

Инвестиционното предложение не предвижда по време на изграждането на 
обекта използване, съхранение, транспорт и производство на материали, опасни за 
околната среда, здравето на хората, както и използване на невъзстановими или в 
недостатъчно количество природни ресурси.  

Други ресурси по време на строителството: строителни материали- строителна 
стомана, спомагателни елементи, бетон, инертни материали (трошен камък, пясък), тухли, 
естествен камък.  

По време на реализацията на инвестиционното предложение ще бъдат влагани 
само материали с доказани качества и сертификати, отговарящи на съответните 
европейски норми и БДС.  
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3. АЛТЕРНАТИВИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО „НУЛЕВА 
АЛТЕРНАТИВА” 

Изборът на трасе е направен въз основа на следните показатели: 

 Брой пресичани землища и коефицент на терена К1 – детайлно описани 
по-горе в настоящата разработка;  

 Коефицент на климатичен район К2:  

 Геоложка препоръка:  

Окончателният избор на вариант на трасе е даден в Таблица 3-1.  

 

Таблица 3-1 Обобщени данни за избор на трасе  

Вариант 

Цена за 
СМР и 

Сервитут, 
лв 

Пресича
ни 

землища
, бр. 

Коеф. на 
терена,  

К1 

Коеф. 
на кл. 
Р-н, К2 

Геоложка 
препоръка 

Препоръка 
защитени 
територии  

и Натура 2000 

1.1 119 483 
000 

26 1.208 1.459 По-
неблагоприятен 

По-
неблагоприятен 

2 113 765 
000 

25 1.235 1.447 Благоприятен Допустим 

 

Имайки предвид всичко изложено до тук, предлагаме за изпълнение на ВЛ 400 кV 
да се възприеме и утвърди трасето по предложеният ВАРИАНТ 2. Като алтернативен 
вариант с оглед най-вече на финансовите параметри за изграждане и експлоатация 
препоръчваме ВАРИАНТ 1.1  

"Нулева" алтернатива ще означава отказ от изпълнението на Инвестиционното 
предложение за изграждане на обекта и пропуснати възможности за изграждане на нова 
ВЛ 400 kV.  

 

4. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА ПА ЧЛ.4 И ЧЛ. 5, И НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, 
КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ  

4.1. Климат и атмосферен въздух 

4.1.1. Кратка характеристика и анализ на климатичните и метеорологичните 
фактори, имащи отношение към конкретното въздействие и качеството на 
атмосферния въздух 

4.1.1.1. Климат по трасето 
Трасето на ВЛ 400KV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ и предложените за него 

алтернативи могат условно да се класифицират според географското си положение и и 
климат на 3 части, а именно:  

 Първа отсечка – от Ветрино до долината на р. Камчия е част от 
подобластта на Добруджанското плато и попада в Преходната климатична област с 
продължителността на слънчевото греене е около 2 150 часа годишно. Средната 

годишна температура на въздуха е около 12С, с максимум през юли и август 
(изравняването на двата месеца е заради близостта на морето) и минимум през януари. 
Средномесечните денонощни амплитуди на въздуха се колебаят от 5-6 градуса през 
зимата, до около 10 градуса през лятото.  

Средната месечна и годишна скорост на вятъра е около 3-4 m/s максимум през 
зимата и минимум през лятото. Стойностите през отделните месеци не се различават с 
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повече от 1 m/s. Скорости над 14 m/s се наблюдават само в около 15-20 дни през 
годината. Преобладаващите посоки на ветровете са ориентирани по оста север-юг, като 
в най-северната част са застъпени и запад- северозападната ветрове. Максималните 
скорости се наблюдават при север-североизточните нахлувания. 

Средните годишни валежни суми са около 500-520 mm с два максимума (юни и 
октомври) и два минимума (февруари и август), т.е. годишният ход на валежите е типичен 
за Преходната климатична област.  

 Втора отсечка – от р. Камчия до южния склон на Айтоска планина е от 
подобластта на Източна Стара планина и също попада в Преходната климатична област. 
Поради по-голямата средна надморска височина - около 300-600 метра над морското 
равнище, сумарната слънчева радиация е по-малка - около 4 700 MJ/m2. Средната 

годишна температура на въздуха е с около 1С по-ниска (11С), но годишният ход е 
същият - с максимум през юли и август и минимум - през януари. Абсолютните максимум 
на температурата на въздуха са също така по-ниски - около 35-37 градуса, както и 

абсолютните минимуми – от минус 28С до минус 25С. Средномесечните денонощни 

амплитуди са малко по-малки, отколкото в първата част на трасето - от 7 до 9С градуса 

през лятото и около 3-4С през зимата.  
При Вариант 1.1, който е по на запад преобладаващите ветрове са от запад и 

север, докато при Вариант 2 – от север и юг. В дълбоко всечените долове на Айтоска 
планина има проявление и на долинния вятър, който е особено благоприятен за горещите 
летни вечери. 

Средната годишна скорост на вятъра е малко по-голяма - до около 5 m/s като 
зимният максимум е малко по-добре изразен в сравнение с този в първата част на 
трасето.  

Средните годишни валежи са около 550 - 600 mm, а режимът е същият както в 
първата част - два максимума през юни и октомври и два минимума - през февруари и 
август.  

 Трета отсечка – районът около селата Миролюбово и Малка поляна 
(най-къса част), което е от подобластта на Бургаската низина и попада в Континентално- 
Средиземноморската климатична област. Продължителността на слънчевото греене е 

около 2 250 часа годишно. Средната годишна температура на въздуха е от 12.5С до 

13С с максимум през месеците юли и август и минимум през януари. Абсолютните 

максимални температури на въздуха са около 40С, а абсолютните минимални до -18С. 
Средните денонощни амплитуди на температурата са същите както и в Добруджанското 

плато - от 5-6С през зимата, до около 10-11С през лятото.  
Средната годишна скорост на вятъра е около 2.5 – 2.7 m/s със същия годишен ход 

- максимум през зимата и минимум през лятото.  

Преобладаващата посока е от север, запад и североизток, като максималните 
скорости са при северозападни и североизточните нахлувания. 

За ниските части на Айтоската планина е характерна и бризовата циркулация от 
Черноморския басейн.  

Годишната сума на валежите е около 560-570 mm с два максимума и два 
минимума - съответно през юни и октомври и февруари и август, но за разлика от 
предишните две части на трасето, тук октомврийският максимум и августовският минимум 
са по-ясно изразени, т.е. преходният тип годишен ход на валежа отстъпва на 
континентално-средиземноморския.  

4.1.1.2. Обледяване на електропроводи 
Терминът “обледяване” обхваща всички процеси, при които носени от вятъра или 

падащи преохладени облачни или дъждовни водни капки, както и ненапълно замръзнали 
снежинки полепват и замръзват по повърхността на обект изложен на атмосферни 
въздействия. В зависимост от температурно-влажностните условия и големината на 
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облачните и валежни капки се различават няколко вида обледяване – зърнест и 
кристален скреж, поледица, мокър сняг и комбинация от тях. 

Обледяването е явление, което се наблюдава ежегодно в България. 
Географското разположение на страната спрямо пътищата на зимните Средиземноморски 
циклони е особено благоприятно за интензивни обледявания, затрудняващи нормалното 
функциониране на различни технически съоръжения (електропроводи, антени, мачти, 
вятърни електроцентрали и др.) и често води до аварии по тях. Най-застрашени в това 
отношение са планинските и североизточните части на страната, където съществуват 
оптимални условия както за интензивни отлагания, така и за продължителното им 
задържане. По експертна оценка на климатичните елементи, е направено анализ на 
вероятността от обледяване на новата ВЛ по-долу:  

 Първа отсечка (Ветрино - долината на р. Камчия) е с най-голяма 
вероятност за образуване на поледици през периода декември-февруари. Това 
изключително опасно явление за далекопроводите се случва един път на 4-5 години при 

температури на въздуха от 1 до 6С и студена земна повърхност. При това, явлението 
често се придружава от умерен до силен северен-североизточен вятър, което засилва 
опасността от повреждане на съоръженията. Броят на ледените дни в тази отсечка е до 
20 средногодишно, а на мразовитите - до 50-60 средногодишно, но не те са опасните. 
Поледицата се случва най-често при нахлуване на малко по-топъл въздух върху над още 

студен земна повърхност, например, при температури на въздуха от 1 до 4С, а на 

земната повърхност – от минус 1С до минус 3С.  

 Втора отсечка - малко по-рядко се образуват поледици във втората 
отсечка - тази на Източна Стара планина, въпреки че ледените дни са 30-40 
средногодишно, а мразовитите - до 80 средно годишно. Причината, е, че тук по-рядко 
затоплянето е ясно изразено и затова не се създават толкова често условия за поледици, 
колкото в първата отсечка.  

 Трета отсечка – при най-малката отсечка на юг от Айтоска планина, в 
Бургаската низина, вероятността за поледици е малко по-голяма, отколкото в Източна 
Стара планина, но по-малка в сравнение с първата отсечка. Поледици тук се образуват 
един път на всеки 5-6 години, но поради по-голямата влажност на въздуха през зимата, те 
са по-продължителни и с по-тежки последици.  
4.1.2. Оценка качеството на атмосферния въздух 

След извършване на подходяща предварителна оценка на нивата на 
атмосферните замърсителите за територията на България, МОСВ утвърди 
разпределението на територията на страната на 6 района и агломерации (с население 
над 250 000 души) за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 
(РОУКАВ) и тяхната категоризация в зависимост от степента на замърсяване. 

Трасето на новата ВЛ 400kV и неговите алтернативи минава през няколко 
общини, които попадат в обхвата на чл. 30, ал.1, т.2: райони, в които нивата на един или 
няколко замърсителя, за които не са установени допустими отклонения, превишават 
установените норми. (Наредба №7, ДВ бр.45 от 1999г.) 

4.1.2.1. Област Варна 
Варненска област се характеризира със запазен природен потенциал, като 

параметрите на околната среда в почти цялата територия са значително под 
европейските и българските норми. Изключение прави регионът Варна-Девня, 
характеризиран като “гореща точка”, където са концентрирани източници на атмосферно 
замърсяване  

В останалите общини (Ветрино и Дългопол), има „Общински план за развитие“ с 
хоризонт 2015-2020 г. в който по отношение на двата ключови сектора – битово отопление 
и транспорт за да бъде постигнато необходимото качество на атмосферния въздух са 
предвидени: увеличаване на потреблението на природен газ, повишаване на енергийната 
ефективност и саниране на общински сграден фонд, оптимизиране на транспортните 



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за 
изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ 

10 
 

 

схеми на общините, изграждане на нови паркинги, велосипедни алеи, обновяване на 
автобусен парк. 

Община Ветрино 

Община Ветрино се характеризира с много добро качество на атмосферния 
въздух, което се определя от липсата на големи производствени предприятия, 
намаленият капацитет на работа на съществуващите производства, ползването на 
екологични методи в земеделието, както и на благоприятните климатични условия. 

Община Девня 

Със заповед № РД-1046/03.12.2010 г. на министъра на околната среда и водите 
Община Девня е включена в район за оценка и управление на КАВ "Агломерация Варна" 
заедно с общините Варна и Белослав. В общината има постоянно действащ пункт за 
контрол на качеството на атмосферния въздух - АИС „Изворите”, гр. Девня, където се 
контролират ФПЧ10, SO2, NO2 / NO, CO, O3 и NH3, и който е разположен в-близост до 
проектираното трасе на ВЛ 400kV. 

Програмата за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и 
достигане на установените норми за вредни вещества на община Девня е разработена 
съгласно ЗЧАВ, Инструкция на МОСВ за разработване на програми за намаляване на 
емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества в районите за оценка и 
управление на КАВ, в които е налице превишаване на установените норми, Наредба № 7 
на МОСВ и МЗ за оценка и управление на КАВ. Настоящата й актуализация е изготвена 
на основание чл. 38 на Наредба № 12 от 2010 г. за норми на серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 
въздух. 

Община Провадия 

На територията на община Провадия няма постоянно действащи пунктове за 
контрол на качеството на атмосферния въздух. Наблюдения са организирани във 
временни пунктове, разположение на територията на град Провадия (пунктове за 
мониторинг „Център”, „Минерални бани”, „Терем-Овеч” и „Химик”), които се извършват се с 
мобилната автоматична станция /МАС/ на Регионална лаборатория Варна към ИАОС по 
график, утвърден от МОСВ. Контролираните показатели са: озон О3, въглероден оксид 
СО, серен диоксид SO2, азотен оксид NO, азотен диоксид NO2, фини прахови частици 
ФПЧ10, сероводород H2S, амоняк NH3 и стандартен набор метеорологични показатели. 

Качеството на атмосферния въздух в общината отговаря на стандартите и 
не създава здравен риск за населението й. Проявата на отделни случаи на 
замърсявания се отчита предимно на територията на град Провадия и се свързва със 
съчетаното влияние на няколко източника на замърсяване. 

Община Дългопол 

На територията на общината няма сериозни екологични замърсители. Със 
локално значение, най-вече като неорганизирани източници на прахово замърсяване са 
цеховете за дървопреработка. 

Качеството на атмосферния въздух в общината е много добро. 

4.1.2.2. Област Бургас 
В Област Бургас, оценката на качеството на атмосферния въздух за основните 

показатели прах, фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен 
диоксид, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен и полициклични 
ароматни въглеводороди, определени от Закона за чистотата на атмосферния въздух, се 
контролира от РИОСВ – Бургас. 

Съгласно Заповед № РД-1046/03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и 
водите за утвърждаване на списък с райони за оценка и управление на КАВ Югоизточен 
(РОУКАВ) включва Общините Бургас, Камено, Несебър, Средец, Карнобат и Айтос, които 
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са определени като райони, в които нивата на някои замърсители (ФПЧ10) превишават 
установените норми. 

Общински програми за намаляване на нивата на замърсителите (ФПЧ10) по чл. 
27, ал. 1 от ЗЧАВ, са разработили и шестте общини. През 2016 г. предстои актуализация 
на общинските програми на Бургас, Карнобат, Айтос и Камено. В рамките на своите 
компетенции експертите ще предоставят наличните данни и информация за състоянието 
на атмосферния въздух.  

Община Руен 

В Община Руен няма производствени замърсители, които директно да емитират в 
атмосферата вредни газове - SОх, NОх, тежки метали, прахови частици и др., освен 
автомобилният транспорт. Необходимо е да се отбележи праховото замърсяване през 
летния сезон, което е предизвикано от лошото качество на пътната настилка. През зимния 
период за битово отоплението се използват основно твърди горива като дърва и въглища 
(минимални количества), които предизвикват незначително замърсяване при горенето си. 

Проблем представлява единствено замърсяването от непълното горене при 
производството на дървени въглища край с.Люляково.  

Качеството на атмосферния въздух в общината е много добро. 

Община Айтос 

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на 
община Айтос се явяват битовото отопление, (тъй като общината основно се отоплява на 
твърдо гориво) и моторните превозни средства. Важни предпоставки за нивото на 
замърсяване от МПС са гъстотата на пътната мрежа, наличието на пътища от висок клас 
и съответно интензивността на трафика. Важно е да се отбележи, че в общината пътните 
връзки са с малка интензивност на движение на МПС, което не оказва съществено 
влияние върху стойностите на емисионния фон. 

Община Бургас 

В съответствие с чл.27 от ЗЧАВ и чл.30 на Наредба №7/03.05.1999 г. за оценка и 
управление на КАВ и Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и 
водите, територията на Община Бургас е включена в списъка на районите за оценка и 
управление на КАВ на територията на Република България като район, в който се 
констатира замърсяване на атмосферния въздух със серен диоксид, озон и фини прахови 
частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5). Данни за превишаване на установените норми са регистрирани 
от непрекъснати измервания в три постоянно действащи пункта за мониторинг (ПМ), 
разположени на територията на Община Бургас: АИС „Долно Езерово“, АИС „Меден 
Рудник“ и ДОАС система OPSIS, включени към Националната система за мониторинг на 
околната среда (НСМОС), както и от непрекъснати измервания от Мобилна станция за 
качество на атмосферния въздух (КАВ) на Община Бургас. 

Районът на ИП (най-северните части на община Бургас) няма влошено 
качество на атмосферния въздух (КАВ), а климатичните и метеорологични 
характеристики са благоприятни по отношение на разсейването на вредни емисии, 
изхвърляни в атмосферата. Това не изключва прилагане на някои допълнителни 
мерки за намаляване на локалното въздействие на газовите и прахови емисии от 
ИП по време на строителството. 

4.1.3. Автомобилен трафик  

Емисиите от регулярния трафик по републиканската пътна мрежа, която ще се 
използва за достъпът до площадките на стълбовете и за двете алтернативи на трасето на 
новата ВЛ 400 kV са оценени по данните за средно денонощна годишна интензивност на 
автомобилното движение за 6-те основни категории автомобили: Леки автомобили, 
Лекотоварни автомобили, Средно-товарни автомобили, Тежкотоварни автомобили, 
Автобуси (извънградски) и Тежкотоварни автомобили с ремарке, предоставени от 
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Институт по пътища и мостове към АПИ1 на база прогнозната интензивност за 2020 г. в 
преброителни пунктове (ПП) по основни транспортни пътища за достъп до 
инвестиционното предложение.  

Най-натоварен е трафикът по автомагистрала „Хемус“ (А2). Най-слабо натоварен 
е трафикът по път III-9044 и III-904, които са основни за достъп от изток за участъка от 
новата ВЛ 400 kV, в който двата варианта на трасето (Вариант 1.1 и Вариант 2) съвпадат. 
По-силно натоварен е трафикът по третокласния път III-208 до Айтос, който ще е основен 
за достъп от запад до участъците на Вариант 1.1 и на Вариант 2 от новата ВЛ 400 kV. 
Силно натоварен е трафикът по първокласен път I-6, който ще осигурява достъп пак от 
запад до края на двата варианта на трасето преди включването на новата 
далекопроводна линия в п/ст Бургас, както и достъп до изместването на ВЛ 400kv „Черно 
море“. 

4.1.4. Източници на замърсяване 

Пренасянето на електрическа енергия по далекопроводи не причинява 
замърсяване на въздуха, водата и почвата. 

4.1.4.1. Емисии по време на строителството  
Единствено в етапа на строителството се очаква образуване на допълнителни 

емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, свързани както с подготвителните 
дейности по укрепване на коларските пътища за достъп на тежка монтажна техника, 
разчистване на трайната високостеблена растителност за фундаментите на стълбовете и 
на сервитутната зона  на трасето, така и със самите строителни дейности по монтаж на 
стълбовете и изтегляне кабелите. Това са: 

Вариант 1.1 Трасето по Вариант 1.1 за изграждане на новата ВЛ 400 kV е с обща 

дължина 93.506 km. По дължината му ще се изправят общо около 384 стълба, точните 
места на които ще се определят след изготвянето на техническият проект за ВЛ.. 

Вариант 2 По дължината на трасето за ВЛ по втори вариант е с обща дължина 

86.820 km и ще се изправят общо около 320 броя нови стълба, точните места на които ще 
се определят след изготвянето на техническия проект за ВЛ. 

Трасе за преместване на ВЛ 400kv „Черно море“ пред п/ст Бургас За да се 

използва трасето на съществуващата ВЛ 400 kV “Черно море” в участъка от стълб № 259 
до п/ст “Бургас” за изграждане на новата ВЛ 400 kV “Добруджа-Бургас” е необходимо в 
този участък съществуващата ВЛ да се измести по ново трасе. Трасето за изместването 
на ВЛ започва от съществуващия стълб № 259, разположен на разстояние около 400 m 
западно от с. Миролюбово, и се насочва в посока юг-югозапад. След около 2 km трасето 
се насочва в южна посока, пресича път І-6 София-Бургас и след това променя посоката си 
в югоизточна, като след около 1 km достига до ОРУ 400 kV на п/ст “Бургас”.  

Така описаното трасе е с обща дължина 3.5 km, като ще се изправят общо около 
11 броя нови стълба, точните места на които ще се определят след изготвянето на 
техническия проект за изместването на съществуващата ВЛ.. 

4.1.4.2. Емисии по време на експлоатацията  
Няма източници на емисии през този етап. Единствено при аварийни дейности 

могат да се генерират газо-прахови емисии, но в много по-ниски нива. 

4.1.4.3. Емисии по време на закриване 
По време на закриване и рекултивация на площите на фундаментите, 

източниците на емисиите ще са в резултат от дейностите на обслужващата техника при 
демонтиране на съоръженията, транспортните, изкопно-насипните и други дейности. 
Очакваните емисии ще са подобни на тези при строителството и ще зависят от 
продължителността на дейностите по закриване и рекултивация. 

                                                
1
 Решение № РД-ОИ-30/14.09.2016 г. АПИ до ДЗЗД "ОГД "ВЛ 400кВ Добруджа - Бургас" 
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4.2. Повърхностни и подземни води 

4.2.1. Характеристика на съществуващото състояние на повърхностните води 

4.2.1.1. Речна мрежа 
През територията, която се очаква да бъде засегната от реализацията на 

инвестиционното предложение преминават около 37 главни реки, 3 от които са по-
значими, а именно р. Камчия, р. Луда Камчия и р. Провадийска, както и редица други, 
всички от които могат да бъдат видени на Фигура 4-1.  

 

Фигура 4-1 Реки 

4.2.1.2. Повърхностни водни тела  
За целите на изготвянето на настоящия ДОВОС са използвани данните от ПУРБ 

2016-2021г. 
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Таблица 4-1 Водни тела, пресичани от разглежданите трасета на високоволтовата линия 

Код на 
водното тяло 

Речен басейн Наименование 
Катег
ория 

Тип 
Код 
тип 

BG2KA400L008  река Камчия яз. "Цонево" река Големи дълбоки 
язовири 

L11 

BG2KA200L006  река Камчия яз. "Елешница" река Средни и малки 
полупланински 
язовири 

L12 

BG2PR500R004 река Провадийска р. Язтепенска - от извора до вливане в р.Провадийска река Малки и средни ЧМ 
реки 

R11 

BG2SE900R036 Севернобургаски 
реки 

І участък: р.Айтоска - от вливането на р.Съдиевска до след 
гр.Камено ІІ участък: р.Айтоска - от след гр.Камено до вливане в  
Бургаско езеро 

река Малки и средни ЧМ 
реки 

R11 

BG2KA400R100
4 

 река Камчия р. Луда Камчия - от яз. "Цонево" до вливане в р. Камчия река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 

BG2KA200R005  река Камчия р. Елешница - от яз. "Елешница" до вливане в р. Камчия река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 

BG2KA578R140
3 

 река Камчия р. Камчия от река Сладка вода (Мечи дол) при с. Красимир до 
вливане на р. Луда Камчия 

река Големи ЧМ реки R10 

BG2KA400R013  река Камчия р. Голяма река до вливане в р. Луда Камчия река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 

BG2KA400R012  река Камчия р. Казандере (Каменяшка) от извор до вливане в р. Луда Камчия река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 

BG2KA400R009  река Камчия р. Балабандере от извор до вливане в яз. Цонево река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 

BG2SE900R025 Севернобургаски 
реки 

р.Курбар дере - от извора до вливане в Атанасовско езеро река Малки и средни ЧМ 
реки 

R11 

BG2SE800R017 Севернобургаски 
реки 

 р. Ахелой - от извора до яз.Ахелой река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 

BG2KA200R007  река Камчия р. Елешница от извор до вливане в яз. "Елешница" река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 

BG2SE600R015 Севернобургаски 
реки 

р.Хаджийска - от 3 км след с. Ръжица  до яз."Порой" река Малки и средни ЧМ 
реки 

R11 

BG2PR210R100
5 

река Провадийска р. Девненска - след с.Чернево до вливането в р.Провадийска река Карстови извори R15 

BG2KA400R111
1 

 река Камчия р. Луда Камчия - от с. Люляково до яз. Цонево река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 
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Код на 
водното тяло 

Речен басейн Наименование 
Катег
ория 

Тип 
Код 
тип 

BG2SE900R024 Севернобургаски 
реки 

р.Съдиевска - от извора до вливане в р.Айтоска река Малки и средни ЧМ 
реки 

R11 

BG2PR300L021 река Провадийска яз. Тръстиково езеро Малки и средни 
равнинни язовири 

L16 

BG2PR345R120
7 

река Провадийска I участък: р. Провадийска - от вливане на р. Главница до вливане 
на шламоотвал Падина 
II участък: р.Манастирска - от извора до вливане в р.Провадийска 

река Малки и средни ЧМ 
реки 

R11 

BG2KA130R100
2 

 река Камчия р. Камчия от вливане на р. Луда Камчия до с. Дъбравино (шосеен 
мост) 

река Големи ЧМ реки R10 

BG2SE600R112
3 

Севернобургаски 
реки 

р.Хаджийска - от  преди с. Ръжица до 3 км след с. Ръжица река Малки и средни ЧМ 
реки 

R11 

BG2SE600R102
3 

Севернобургаски 
реки 

р.Хаджийска - от извора до преди с. Ръжица река Полупланински реки в 
екорегион 12 

R4 
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4.2.1.3. Качество на повърхностните води 
На базата на оценка на състоянието на повърхностните водни тела за 2014 год. 

въз основа на проведен мониторинг може да се обобщи, че качеството на повърхностните 
води по трасето на високоволтовата линия силно варира. 

4.2.1.4. Водоизточници от повърхностни води  
В непосредствена близост до трасето е разположен язовир „Георги Трайков“, 

определен като комплексен и значим съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите. 
Същият е предназначен за резервен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване, 
съгласно ПМС №181 от 20.07.2009 г. за определяне на стратегически обекти  и   дейности, 
които са от значение за националната сигурност. Трасе вариант 1.1 пресича проектен 
пояс II и проектен пояс III на СОЗ на язовира, докато трасе вариант 2 преминава в 
непосредствена близост до проектен пояс III.  

4.2.1.5. Чувствителни зони 
Чувствителните зони в повърхностните водни обекти за Черноморския район за 

басейново управление са както следва:  

 Черно море, от границата при с. Дуранкулак до границата при с. Резово; 

 Всички водни обекти във водосбора на Черно море.  
Критериите за определянето на чувствителните зони са посочени в приложение 

№ 4 на Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти. Наредба 
№ 6/09.11.2000 г. е в пряко съответствие с Директива 91/271/ЕЕС относно 
пречиствателните станции за отпадъчните води, изменена с Директива 
98/15/ЕЕС.Съгласно териториалния обхват на чувствителните зони, то може да се 
заключи, че и двата разглеждани варианта за трасе на ВЛ попадат изцяло в обхвата на 
зоните. 

В случай, че даден водоприемник е обявен за чувствителна зона, отпадъчните 
води от всички агломерации с над 10 000 еквивалентни жители, които се заустват в него, 
следва да бъдат предмет на допълнително пречистване с цел отстраняване на 
биогенните елементи азот и фосфор до определените в разрешителното за заустване 
индивидуални емисионни ограничения. По този начин водоприемникът се предпазва от 
допълнителна еутрофикация и се цели подобряване в неговото състояние.  

4.2.1.6. Управление на риска от наводнения 
В Черноморския район за басейново управление на основание с чл. 146г от ЗВ са 

определени райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), съгласно 
Заповед № 128/15.08.201Зг. на Директора на БДЧР, и са утвърдени със Заповед № РДД 
745/01.10.2013г. на Министъра на ОСВ. Предварителните РЗПРН са класифицирани в три 
степени на риск по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда 
и културно историческото наследство - нисък, среден и висок. Утвърдените РЗПРН 
съдържат само районите със степен на риск „висок” и среден”.  

РЗПРН се определят на база на резултатите от предварителната оценка на риска 
от наводнения (ПОРН) по Критерии и методи за определяне и класифициране па риска и 
определяне на РЗПРН. утвърдени от Министъра на ОСВ, съгласно чл. 1 87 ал. 2 т. 6 от 
ЗВ. Разглежданите алтернативи за изграждане на ВЛ пресичат РЗПРН, даден в Таблица 
4-2.  

Таблица 4-2 Определени райони със значителен потенциален риск от наводнения, 
които се очаква да бъдат пресечени от проектните трасета на ВЛ 

№  
Код 

РЗПРН 
Име на 
РЗПРН 

Дълж. 
км 

Поречие 
Водно 
тяло 

Населено 
място 

ЕКА
ТТЕ 

Общин
а 

Степе
н на 
риск 
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№  
Код 

РЗПРН 
Име на 
РЗПРН 

Дълж. 
км 

Поречие 
Водно 
тяло 

Населено 
място 

ЕКА
ТТЕ 

Общин
а 

Степе
н на 
риск 
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7 

Казашка р. 3520
8 
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Белослав 3719 

BG2PR10
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Девня 2048
2 

Девня 

BG2PR21
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4.2.2. Характеристика на съществуващото състояние на подземните води 

Съгласно хидрогеоложкото райониране на България, проектното трасе попада в 
източните части на две от трите основни хидрогеоложки единици в страната - 
Северобългарски артезиански басейн и Междинната хидрогеоложка област.  

Геоложките условия по протежение на трасето предопределят наличието на 
различни хидрогеоложщи единици, някои от които са сходни, а други са специфични за 
съответните хидрогеоложки области, райони и подрайони. В най-общ план това са: 
Кватернерен водоносен хоризонт, Кватернерен (льосов) комплекс, Неогенски водоносен 
хоризонт, Палеогенски водоносен хоризонт, Палеогенски водоносен комплекс, 
Палеогенски водоупор , Горнокреден водоносен хоризонт, Горнокреден водоносен 
комплекс, Горнокреден седиментно-ефузивен водоносен комплекс, Горноюрско-
долнокреден водоупор, Горноюрско-долнокреден водоносен хоризонт и Триаско-юрски 
пукнатинeн комплекс.  

Оценката на реалното състояние на подземните води е направена на основата на 
приетата схематизация на хидрогеоложките условия и извършените характеристики, 
извършени с оглед управление на водите от Басейнова дирекция Черноморски район 
(http://www.bsbd.org) включително и за Втория план за управление на речния бясейн 
(2016-2021.. Трасето на проектното инвестиционнно предложение преминава през 15 
подземни водни тела, отнасящи се към 6 слоя. 

1-ви слой - водни тела от Кватернерните водоносни хоризонти. 

Те са формирани в алувиалните отложения на реките и свързани с тях 
делувиалните и пролувиални седименти, като са автономни за всяка от тях. Проектното 
трасе пресича напречно  3 подземни водни тела  

BG2G00000Q003 - Порови води в кватернера на р. Провадийска;   

BG2G00000Q005 - Порови води в кватернера на р. Камчия; 

http://www.bsbd.org/


Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за 
изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ 

3 
 

 

BG2G00000Q006 - Порови води в кватернера на р. Хаджийска.   

Както повечето речни тераси, така и тези три подземни водни тела имат двуслоен 
строеж. Основното подхранване на подземните води се осъществява от валежи, 
страничен приток от скатови и подземни води, както и привличане на повърхностни, речни 
води. Предвид това, че в зоните на разкрития са засегнати от значително антропогенно 
присъствие, кватернерни водни тела се приемат, че са в риск в количествено отношение.  

В обсега на разкритията на тези тела има установени съществени източници на 
натиск върху химичното състояние.  

2-ри слой - водни тела от Неогенските водоносни хоризонти. 

Проектното трасе пресича две от относително по-малките по-площ водни тела, 
изградени от неогенски седименти: 

BG2G00000N020 - Порови води в неоген-сармат Руен-Несебър изградено от 
колектор от варовици, пясъци, пясъчници, глини; 

BG2G000000N021 - Порови води в неоген-сармат Айтос в чийто строеж участват  
варовици, пясъци, пясъчници, глини и конгломерати; 

Подхранването на подземните води в неогенските водни тела са основно от 
валежи в зоните на разкритие на относително по-водопропускливите прослойки. 
Дренирането се осъществява от извори или в речно-овражната мрежа. Част от изворите 
се използват за водоснабдяване на някои по-малки населени места. Като цяло 
антропогенния натиск не е голям - населени места без канализации, обработваеми 
земеделски земи. Подземните водни тела в неогенските наслаги не са в риск, както в 
количествено, така и в качествено отношение.  

3-ти слой - водни тела от Палеогенски водоносни хоризонти. 

Подземните водни тела свързани с палеогенските материали се формират 
предимно в долно и средноеоценските отложения с порово-пукнатинен характер, като 
най-водообилни са най-горните, приповърхностни части на скалите, засегнати от 
изветрителни процеси. Проектното трасе пресича три от тях: 

BG2G00000PG027 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Провадия, 
разположено в поречията на р. Провадийска и южни брегове на р. Камчия и с колектор на 
подземни води - пясъци, пясъчници, варовици, глини, мергели и конгломерати; 

BG2G00000PG028 - Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла с 
местоположение в южните части на водосбора на р. Камчия и северните части на 
Севернобургаски реки. В строежа му участват флишки материали - конгломерати, 
пясъчници, варовици, мергели; 

BG2G00000PG029 - Порови води в палеоген-еоцен, олигоцен Бургас, 
разположено във водосбора на Севернобургаски реки и Мандренска река, формирани в 
конгломерати, пясъчници, варовици, глини, мергели 

В обсега на трасето основната част от палеогенските подземни водни тела се 
разкриват на повърхността. Само в обсега на пресечените долини на реките те са покрити 
от кватеренерните подземните водни тела. Това определя преобладаващия ненапорен 
характер на подземните води в междуречните масиви и напорен в покритите части. 
Подхранването им се осъществява основно от валежите в разкритията, както и от води от 
съседни водоносни хоризонти. Експлоатираните водни количества не са големи, поради 
което тези подземни водни тела не са в риск в количествено отношение. По отношение на 
химичния статус, палеогенските подземни водни тела, с изключение на BG2G00000PG028 
- Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен-Бяла, са в риск. В тях са установени 
повишени концентрации на нитрати. Замърсяването се дължи главно на селскостопанска 
дейност, а също и на населени места без канализации, депа за отпадъци, кариери, 
индустриални обекти.    

4-ти слой - водни тела от Горнокредни  водоносни хоризонти. 
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Горнокредните скали имат сравнително широко разпространение по 
протежението на трасето и оформят три отделни подземни водни тела със значително 
различаващи се хидрогеоложки условия: 

BG2G00000K2032 - Карстови води в горна креда, турон-мастрихт Провадийска 
синклинала разположено в поречията на р. Камчия и р. Провадийска. Подземните води, 
формирани в теригенно-карбонатни отложения са предимно с пукнатинен характер. В по-
голямата си част подземното водно тяло е покрито от материалите, изграждащи и тялото 
BG2G00000PG027, като разкритията са само в периферията, т.е. то се явява второ и 
първо от повърхността, а там, където са терасите на реките, то е трето. Подземните води 
са предимно ненапорни, но има участъци с напорен характер в зоните, където подземното 
водно тяло е под местния ерозионен базис. Подхранването е от валежи в зоните на 
разкритие, както и води от отгоре лежащите водоносни хоризонти. Дренирането е от 
извори, част от които се използват за водоснабдяване. Използваните водни количества не 
са високи по сравнение с естествените ресурси, което определя, че тялото не е в риск в 
количествено състояние. То е в риск по отношение на химически статус, което се дължи 
на селско стопанство, населени места без канализации, дренажи от градове, зауствания;  

BG2G00000K2033 - Карстови води в горна креда, плюс юра-триас - Котелски 
карстов басейн, заемащ междуречие между р. Камчия и р. Тунджа. Подхранването е от 
валежи, които бързо проникват в дълбочина през повърхностни и подземни карстови 
форми. Подземните води са безнапорни, като поради планинския характер зоната на 
аерация е значителна - на места над 300 m. Експлоатацията се осъществява от карстови 
извори. Антропогенният натиск е от селско стопанство, населени места без канализации, 
дренажи от градове, ферми, кариери, депа за отпадъци, пречиствателна станция. 
Повечето от тези обекти са в по-ниските части на релефа, в зоната на дрениране на 
подземните води и не оказват голямо влияние. 

BG2G00000K2034 - Карстови води в горна креда, Бургаска вулканична зона, 
северно и западно от Бургас с местоположение в поречия: Северно-Бургаски реки, р. 
Провадийска, Мандренски река, р. Тунджа, и с колектор от андезити, вулкански скали и 
седименти. Това са типично пукнатинни безнапорни води, привързани към изветрителната 
зона на скалните масиви. В по-голямата си част подземното водно тяло е първо от 
повърхността и заема междуречните масиви. Покрито е от части на BG2G00000Q006 - 
Порови води в кватернера на р. Хаджийска и двете неогенски водни тела. Много от 
изворите се използват за водоснабдяване. Поради голямата площ на подземното водно 
тяло, в него има  източници на антропогенен натиск: селско стопанство, населени места 
без канализации, дренажи от градове, ферма, мини, кариери, ГПОСВ, кариери, депа за 
отпадъци, складове и др. селскостопански обекти. Предвид на пукнатинния характер на 
водите и локалните зони на подхранване и дрениране, антропогенното въздействие е 
ограничено.  

5-ти слой - водни тела от Долнокредни  водоносни хоризонти. 

Долнокредните подземни водни тела, въпреки голямото си площно 
разпространение, се пресичат в относително малки участъци от проектното трасе.  

BG2G000K1HB036 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел, 
Крушари в поречие р. Провадийска; 

BG2G000K1HBb038 - Пукнатинни води във валанж-хотрив-апт Предбалкан-
Конево в поречие на р. Камчия.  

Подхранването е от валежи, но поради глинестия характер на изветрителната 
зона процента на инфилтрация не е висок. В по-голямата си площ двете подземни водни 
тела са първи от повърхността. Само изолирани участъци от тях са покрити от по-млади 
материали, включени в други подземни водни тела. Дренирането е от извори, но освен 
каптажи подземните води се експлоатират и с кладенци и дренажи. Водните тела не са в 
риск в количествено отношение. В разкритията им има антропогенен натиск: ферми и др. 
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селскостопански обекти, населени места без канализации, кариери, ГПОСВ, депа за 
отпадъци, индустриални обекти, складове, ББ кубове, но само подземно водно тяло 
BG2G000K1HB036 - Пукнатинни води в хотрив-барем-апт Каспичан, Тервел, Крушари е в 
риск по отношение на химически статус. Поради високите съдържания на нитрати тялото 
е включено в списъка даден в Заповед № РД -146/25.02.2015 г. за определяне на водите, 
които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници. 

6-ти слой - водни тела от Горноюрско-долнокредни водоносни хоризонти. 

Малм - валанжинският водоносен хоризонт е повсеместно разпространен в 
северната част от Черноморски район за басейново управление, като най-северния край 
на проектното трасе е разположени в граничните южни участъци на водоносния хоризонт, 
където окарстените карбонатни скали претърпяват постепенни фациални промени към 
значително по-слабо водообилни теригенно-карбонатни скали. Отделени са две подземни 
водни тела:   

BG2G000J3K1040 - Карстови води в малм-валанжа 

BG2G000J3K1041 - Карстови води в малм-валанжа 

Те залягат дълбоко под повърхността и нямат пряк контакт със зоната, която би 
била засегната от реализиране на инвестиционното предложение. Поради това не е 
възможно да има каквото и да е въздействие на изграждането и експлоатацията 
проектното трасе върху подземните води на посочените подземни водни  тела и затова не 
са описани по-подробно.  

3.2.2.1.Характеристика на хидрогеоложките условия и фактори, влияещи върху 
уязвимостта на подземните води 

Основните хидрогеоложки условия, влияещи върху уязвимостта на подземните 
води, са изключително много и разнообразни. Затова се обръща внимание на тези от тях, 
които имат пряко отношение при реализирането на проектното предложение:  

1. Специфика на филтрационната среда. В най-общ вид подземните водни тела 
могат да се класифицират в няколко групи: 

- Еднородни водоносни хоризонти. Към тази група се отнасят кватернерните 
водоносни хоризонти в алувиалните наслаги и в льосовия комплекс, както и водоносните 
хоризонти на неогена и палеогена.  

- Слоести водоносни хоризонти и комплекси. Към тях се отнасят палеогенските и 
горнокредните водоносни комплекси, които са изградени от незакономерно редуване на 
разнообразни в литоложко и хидрогеоложко отношение скали.  

- Карстови колектори. Към тази група се отнася само един водоносен хоридонт - 
горнокредния. Подземните води са лесно уязвими спрямо замърсяване, около на 
повърхностните и подземни карстови форми.  

- Пукнатинни колектори - най-типичен пример е триаско-юрски пукнатинeн 
комплекс. Подобен тип колектори се наблюдават и в други водоносни хоризонти 
изградени от теригенни седиментни скали (без неогенски и кватернерни) и магмени скали.  

- Седментно-ефузивни колектори - това са предимно пукнатинни колектори, но 
имат сходни условия със слоестите водоносни хоризонти. Различните вулкански и 
седиментни скали се характеризират със специфични условия на напукване и изветряне, 
така че във вертикално отношение има променящи се условия за натрупване и движение 
на подземните води. Възможно е наличието на издържани слабоводоносни пластове, 
представляващи локални водоупори. Към този тип колектори се отнася горнокредния 
седиментно-ефузивен водоносен комплекс 

- Водоупори - към тях се отнасят палеогенския и горноюрско-долнокредния  
водоупори. И в тях има възможност да се формират, макар и малки количества 
плиткозалягащи подземни води, привързани към по-напуканите части на водоупорните 
скали.  
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2. Характер на подземните води, дълбочина на залягане на водното ниво, 
особености на ненаситената зона  

Един от основните хидрогеоложки фактори, влияещи върху вероятни въздействия 
на антропогенни обекти върху подземните води е характер на подземните води - 
ненапорни или напорни, като последните в повечето случаи са защитени по отношение на 
човешко въздействие.  

В обсега на инвестиционното предложение изцяло напорни и напълно защитени 
са подземните води в горноюрско-долнокредния (малм-валанжинския) водоносен 
хоризонт. Напорен характер имат и други водоносни хоризонти, в зоните, където те са 
покрити от други хидрогеоложки единици и са разположени под местния ерозионен базис.  

С напорен характер са и подземни води привързани към пукнатинно-водонапорни 
системи, характерни главно за районите на разпространение на пукнатинни и седиментно-
вулканогенни колектори. Те са привързани към по-големи и дълбоко залягащи разломни 
нарушения.  

Навсякъде, където съответния водоносен хоризонт и комплекс се разкрива на 
повърхността, има условия за безнапорен характер на подземните води. Възможно е 
наличие на зони с локален напор в дълбочина на слоестите и седиментно-ефузивни 
колектори.   

3. Филтрационни и миграционни характеристики 

Филтрационните и миграционни характеристики оказват важна роля за 
миграцията на потенциалните замърсители. Докато за филтрационните параметри 
съществува информация за миграционните отсъстват данни и техните стойности могат да 
се предполагат по аналогия с дадени в литературни и архивни материали, съобразно 
геолого-литоложките им особености.   

В обсега на проектното инвестиционно предложение преобладават анизотропни 
във филтрационно и миграционно отношение хидрогеоложки единици.  

С относително по-еднороден характер във филтрационно и миграционно 
отношение са типичните водоносни хоризонти - кватернерните, неогенския и 
палеогенския.  

4.Условия за дрениране  

Условията на дрениране са пряко свързани с типа на колекторите и 
геоморфоложките условия. Различават се 3 вида условия на дрениране: 

- Пряко дрениране в големи реки - по този начин се дренират водите от 
алувиалните водносни хоризонти; 

- Дрениране в други водоносни хоризонти - най-често в алувиалните водоносни 
хоризонти. По този начин се дренират част от неогенския водоносен хоризонт и от 
палеогенския водоносен комплекс. 

- Дрениране от извори и речно-овражната мрежа. Това е най-често срещания 
начин на дрениране за повечето от разкираващите се хидрогеоложки единици, особено за 
тези, в които преобладаващи са пукнатинните колектори - палеогенските , кредните, 
горноюрско-долнокредните. Изворите са много на брой, низходящи, често контактни (във 
водоносните комплекси) с малки дебити, някои пресъхващи. Част от тях се каптирани като 
чешми.  

3.2.2.2. Водоизточници подземни води  

Информацията за водоизточниците с разрешителни и техните ползватели са 
предоставената от   Басейнова дирекция Черноморски район ГИС информация (Фигура 
4-2): 
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Фигура 4-2. Разположение на водоизточници с разрешителни за водоползване  

Информация за използвани водоизточници за питейно-битово водоснабдяване е 
предоставена и от В и К ЕАД гр.Бургас. 

Съгласно поведена консултация с Басейнова дирекция Черноморски район трасе 
2 пресича  в западнта част III пояс на СОЗ на Девненските извори „Марциана“, „Лудетина“, 
„Карадепсиз“, учредена със заповед на БДЧР №26/22.04.2008 г. (Фигура 4-3). Девненските 
извори дренират защитен воден обект - напорния малм-валанжинския водоносен 
хоризонт. Това са възходящи извори, излизащи по разломно нарушение. В останалата 
част водоносният хоризонт е разположен дълбоко, така че дейности на повърхността, 
извън пояс I, не могат да окажат въздействие върху количество и химично състояние на 
подземното водно тяло. Съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди в сила са забараните и ограниченията за защитени водни обекти, 
посочени в Приложение № 2, към чл. 10,ал. 1 на същата Наредба. 

 

Фигура 4-3. Пресичане на СОЗ „Девненски извори" от проектното трасе (A) и Пояси II и 
III на СОЗ на тремоминералните води на сондажи от малм-валанжинския 

водоносен хоризонт(В)  

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
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Същото важи и за санитарно-охранителните зони на термални води и от същия 
водоносен хоризонт (Вн-35х Кранево, Р-179 Осеново и други сондажи - Заповеди МОСВ 
№ РД-255 / 22.04.2008, № РД-206 / 08.03.2012 и др.), разположени на повече от 30-50 km 
от трасето, чиито санитарно-охранителни зони са очертани, не чрез определяне на 
площите, от които може да постъпи замърсител за определено време, а по 
разпространението на хоризонта.  

В близост до трасето няма водоизточници за термални и минерални води. Най 
близко до вариант 1.1 - около 1,4 km западно от него са сондажите Б-20 и Б-88 от 
находище Съдиево. Сондажи, разкриващи термални води на находище Бургаски 
минерални бани, са на повече от 3 km източно от проектното трасе на вариант 2. Те са 
част от термоминерални води на Бургаския басейн, към който се отнасят още находищата 
Карнобат, Айтос, Поляново, Тънково, Медово. Колектор са главно горнокредни андезити и 
андезитови туфи. Със Заповеди на МОСВ № РД-877/25.08.2004 г. и №РД-08-
509/21.07.2004 е узаконена санитарно охранителна зона на находищата от Бурскаския 
басейн (Фигура 4-4). Те са регламентирани също на основата на разпространение на 
водовместващите скали и зоните им на подхранване. И тук както за повечето находища 
важат ограниченията и забраните за дейности в пояси II и III, отнасящи се за защитени 
обекти. В обсега на тези пояси попада южната част на двата варианта на проектното 
трасе.  

 

Фигура 4-4. Пояси II и III на СОЗ на тремоминералните води в Бургаския басейн 

4.3. Земи и почви  

Почвената покривка по продължение на трасето на ВЛ 400 kV Варна – Бургас е 
представена от почвени различия от типа Черноземи (карбонатни, типични, излужени, в 
т.ч. ерозирани техни представители), рендзини и Алувиално-ливадни почви в общата част 
на трасето, а в останалата част от трасето, разработено в два варианта (В 1.1 и В 2) от 
представители на типа Сиво-кафяви горски почви – (Авренски агроекологичен район II/8), 
Смолници и Канелени горски почви (Сунгурларски (IV/4) и Карнобатско-Бургарски 
агроекологични райони (IV/11), както и наносни почви.  

Сред тях се срещат такива с нормално оформени и плитки почвени профили, с 
различна продуктивност и потенциал по отношение на основните екосистемни функции на 
почвите, с различна уязвимост по отношение на деградационни процеси като ерозия, 
техногенно замърсяване, вторично уплътняване, вкисляване и дехумификация. Основно 
ще бъдат засегнати земеделски земи от 3-та, 4-та, 5-та и 6-та бонитетна категория. 

В сервитута на инвестиционния инфраструктурен обект ВЛ „Варна – Бургас” - 
ивица с ширина 60 m (по 30 m от двете страни на трасето) - ерозията е деградационният 
процес, който е най-съществен като обхват и е от първостепенно значение като 
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потенциално застрашаващ впоследствие екосистемните функции на почвите. От 
почвените видове, установени по продължение на трасето, Светло сивите горски почви, 
псевдоподзолисти, канелено-подзолистите (псевдоподзолисти) почви, алувиално-
ливадните почви, излужените смолници и канеленовидните смолници не са засегнати или 
са засегнати в много слаба степен от ерозия. Това са почви, заемащи акумулативните 
части на терена и частите с наклон под 3º. Относително слабо са засегнати излужените и 
типичните канелени горски почви. Слабо и средно засегнати са Сивите горски почви, 
средно и тежко песъчливо-глинести, Карбонатните черноземи, песъчливо-глинести, 
Типичните черноземи, песъчливо-глинести, Излужените черноземи, Рендзините, Силно 
излужените до слабо оподзолени (лесивирани) канелени горски почви, средно песъчливо-
глинести, Делувиалните и делувиално-ливадни почви, песъчливи и песъчливо-глинести, 
каменисти. 

Що се отнася до останалите почвени деградационни процеси може да се 
обобщи, че: 

- вторичното вкисляване не е сред критичните деградационни процеси на почвите, 
които се очаква да бъдат повлияни от реализирането на инвестиционното 
намерение; 

- засоляване - Проектното трасе на новата ВЛ не попада в известните ареали на 
засолени почви в област Варна и Бургас и ако по неговото продължение са 
възникнали такива изграждането и експлоатацията на електропровода по 
никакъв начин не би довело до задълбочаване на този деградационен процес; 

- Вторично уплътняване на почвите – съществува тенденция към структурна 
деградация на почвите от обработваемите земи, особено при почвите с почвите 
с по-тежък механичен състав като смолниците, излужените и типичните канелени 
горски почви, излужените и типичните черноземи; 

- Дехумификация – застрашени са почвите в зоните с активна ерозия в 
земеделските територии; 

- Замърсяване на почвите - по трасето на ВЛ няма площи със стари замърсявания 
с тежки метали и металоиди; Съществува вероятност от наличие на 
неидентифицирани до момента локални замърсявания с нефтопродукти в 
резултат на аварии и инциденти върху малки площи. 

В разглежданата зона на въздействие от проекта (60 m ивица) има малки площи, 
нарушени в близкото и по-далечно минало земи и почви, изразяващо се в отнемане или 
затрупване на почвени хоризонти и дължащо се на изграждането на пътища, напоителни 
и отводнителни канали. Повечето от тези нарушения са постоянни и дълготрайни. С 
краткотраен (временен) характер са тези от временните черни пътища през земеделските 
земи, където почвите се уплътняват и структурата им се влошава или разрушава.  

По отношение на почвите в обхвата на ВЛ „Варна – Бургас” не са установени 
зони, особено чувствителни или рискови в екологично отношение.  

4.4. Геоложка среда  

4.4.1. Геоложка характеристика на района  

Според Геоложка карта на България М 1:100000 районът на трасето е изграден от 
мезозойски, неозойски скали и кватернерни образувания. За геоложката характеристика 
са използвани Геоложките карти и Записките на картни листове Провадия, Варна и Златни 
пясъци, Айтос и Бургас.  

В тектонско отношение трасето преминава през 3 структурни зони – Мизийска 
платформа, Балканска тектонска зона и Източно Средногорие (Дабовски, 2002).  
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Мизийската платформа се състои от 2 структурни комплекса. Долният комплекс 
(фундамент) е докамбрийски, изграден е от силно уплътнени и вероятно нагънати 
метаморфни скали и установен само чрез геофизични проучвания. Горният структурен 
комплекс обхваща слабо нагънати седиментни скали с палеозойска, мезозойска и 
неозойска възраст. Дебелината на покривката на места достига 10000 m. И двата 
комплекса са прорязани от многобройни разломи с различна ориентация. Характерно е, 
че тези разломни структури са по-добре изразени в по-долните структурни етажи и 
затихват в по-горните. Първоразрядна структура от Мизийската платформа е 
Северобългарското подуване.  

Балканската тектонска зона има посока запад – изток. Характерно за нейния 
строеж е участието на мезозойски и терциерни седименти, които са представени най-
често от флишки или флишоидни формации. В нея се отделят две по-ниско разрядни 
единици – Предбалкан и Източнобалканска единица.  

Предбалканът се характеризира с добре оформени гънкови структури, докато в 
Източнобалканска единица гънковите структури са по-слабо изразени.  

Източното Средногорие е изградено от горнокредни и палеогенски седименти, 
включващи вулканогенно-седиментни и флишки материали, които са силно нагънати.  

Скалите в тези големи тектонски структури са нагънати и образуват антиклинални 
и синклинални гънки от по-нисък порядък.  

Върху Източнобалканската единица и Източното Средногорие са наложени 
структури, образувани във вътрешнопланински понижения, където се отлагат 
континентални, в повечето случаи пъстроцветни моласови седименти с младопалеогенска 
и неоген-кватернерна възраст. 

От север на юг трасето пресича няколко значителни разломни нарушения:  
Севернопредбалкански (Южномизийски) разлом, Брестнишко-Преславска флексура, 
Дислокация Чудните скали, Задбалкански разлом. 

Според картата на геоложката опасност в района на трасето са установени: 
наличие на свлачищни процеси, развитие на карст, склонови процеси (блокажи, срутища и 
сипеи) и слягане от подземни изработки при добива на каменна сол при Провадия. 

Сеизмичност. В сеизмично отношение районът е в зона с интензивност от VІІ 
степен по скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник и е с коефициент на сеизмичност 
Кс - 0,10. 

Трябва да се обърне внимание на района около Провадия, който е с изразена 
техногенна сеизмичност. Това е сеизмична зона, за която, са характерни чести слаби 
земетресения, чийто магнитуд рядко надминава 4.5. Причината за тази концентрация на 
земетресения са залежите от сол в земните недра. Около солното тяло възникват 
напрежения и натрупаната енергия се освобождава чрез слаби земетресения. 
Допълнителен фактор за нарастване на броя на земетресенията през последните 20-25 
години е интензивният добив на сол и формирането на камери под земята. 

4.4.2. Подземни природни богатства 
В района на трасето са установени следните полезни изкопаеми: каменна сол, 

варовици, българити, кварцови пясъци, пясъчници, проявления на фосфорити и манган, 
дuamoмumu, въглища, нефт и газ, някои от тях с промишлено значение. 

Направена е справка в регистрите и специализираните карти по Закона за 
подземните богатства на МЕ относно наличието на находища на подземни природни 
богатства и площи с разрешения за търсене и проучване, намиращи се в сервитута на 
трасето. Установени са 2 площи с предоставено разрешение за търсене и проучване 
(Писмо Изх. № Е-26-Д-12 /27.09.2016 г. на МЕ), както следва: 
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- „Блок Провадия” за търсене и проучване на нефт и природен газ за срок от 5 
години 

- площ „Неофит Рилски” за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми 
- индустриални минерали. 

Двете площи се намират в участъка от началото на трасето до разделянето на 
два варианта при с. Величково. 

При положителна геолого-икономическа и технико-икономическа оценка на тези 
площи, предстои разработването на проучените находища.  

4.5. Ландшафт 

Трасето преминава през най-южните части на Дунавската равнина, пресича 
източните склонове на Роякското плато, част от Предбалкана, последователно преминава 
през Камчийска и Еминска планини (части от Източна Стара планина), Айтоска планина 
(част от източно Средногорие) и достига до подстанция Бургас. Републиканската пътна 
мрежа е представена от предимно третокласни и четвъртокласни пътища, свързващи 
населените места, само в началото и в края пресича автомагистрала Хемус и 
първокласните пътища Провадия-Варна и Айтос-Бургас.  

Съвременната ландшафтна структура на територията се формира въз основа на 
фактори, обособени в две основни групи – природни и антропогенни. От природните 
ландшафтни компоненти се отчита значението на релефа, климата, водните компоненти и 
растителността.  

Принадлежността на района към няколко основни морфоструктурни единици от 
тектонския строеж на страната определя разнообразието на релефа. Като цяло за 
трасето релефът е равнинно-хълмист до нископланински. Надморска височина се изменя 
от 15 до около 600 метра. За вариант 1.1 най-високата точка е възвишението Мандра 
баир (около 620 m), югозападно от с. Снягово, а за вариант 2 е възвишението 
Чалъджатепе (519,50 m) в Еменска планина. Най-ниската точка, обща за двата варианта, 
е при пресичането на Провадийска река - около 16 m.  

Климатът се определя като преходноконтинентален до континентално-
средиземноморски. Средната годишна температура е около 12°С, а годишната 
температурна амплитуда се колебае ~ 20,60С.  

Водните компоненти на ландшафта се дефинират от яз. Цонево (Георги Трайков) 
и реките Манастирска, Провадийска, Голяма Камчия, Елешница, Хаджийска, които 
трасето пресича.  

Растителност - повече от половината междуселищна земя и по двата варианта е 
заета от обработваеми ниви, а останалата от гори, храстова растителност и ливади с 
различни тревни съобщества.  

Съгласно Системата на регионалните таксономични единици при ландшафтното 
райониране на България, територията, която пресича трасето, попада в няколко области, 
подобласти и район:   

А. Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина 

IV. Поповско-Шуменско-Франгенска подобласт 

30. Провадийско-Роякски район  

31. Комарево-Синделски район 

Б. Старопланинска област 

VIII. Приморско-Старопланинска подобласт 

50. Лудокамчийски район 

52. Долнокамчийски район 

53. Двойнишко-Емински район  
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54. Терзийско-Айтоски район 

Г. Междупланинска зонална област на южнобългарските низини н ниски 
планини 

XXIII. Бургаско-Айтоска подобласт 

122. Айтоски район 

Районът на трасето се характеризира с разнообразна "мозайка" от ландшафти. В 
него са установени ландшафти от три класа: равнинни, междупланински равнинно-
низинни ландшафти и планински, според типологичната класификационна система на 
ландшафтите в България (П. Петров, 1997г.), построена въз основа на геоморфоложки, 
мезоклиматични и фитогеографски признаци. Представени са следните основни групи 
съвременни условно неизменени и антропогенизирани в различна степен ландшафти.  

Според Хартата за устойчиво развитие на българските ландшафти, в 
разглеждания район са установени в известна степен редуцирани или по-слабо развити 
следните категории ландшафти:  

Горските ландшафти почти са преобладаващи в участъка, пресичащ Стара 
планина. Представени са предимно от широколистни гори. 

Пасищните и ливадните ландшафти обхващат по-малки площи в по склоновете 
на Стара планина и незначителни площи в близост до селищата. 

Земеделските ландшафти са преобладаващи в по ниските части на терена. Това 
са различни по размер обработваеми земи (ниви) между населените места.  

Водни ландшафти заемат участъци около язовир Цонево и преминаващите реки в 
района. 

Селищните ландшафти обхващат населените места. В зоната от 2 km около 
двата варианта на трасето се намират 19 селища за вариант 1.1 и 15 селища за вариант 
2.  

Комуникационните ландшафти са представени най-вече от пътищата на 
републиканската пътна мрежа и от полски пътища за обслужване на земеделските площи. 
Трасето пресича автомагистрала Хемус и първокласните пътища Провадия-Варна и 
Айтос-Бургас и други третокласни и четвъртокласни пътища, както и два участъка от 
железопътната мрежа на България – Каспичан-Варна и Карнобат-Варна. 

Промишлени ландшафти почти липсват. Най-близки до трасето са около Девня и 
Провадия.  

Рекреационни ландшафти не са развити, но добре представените горски 
ландшафти, близките защитени територии и други природни дадености са предпоставка 
за създаване на рекреационни зони. Природозащитният режим на защитените територии 
в района създават условия за съхраняване на ценни ландшафти. Те са своеобразни 
“опорни точки” за развитие на познавателния, научния и други форми на алтернативния 
туризъм.  

Антропогенни ландшафти. Човешката намеса се изразява в изграждане на 
населените места, построяване на пътищата от Републиканската пътна мрежа и тези за 
достъп до нивите, ж. п. линии, язовири, обработването на земите и засаждане на 
земеделски култури и др.  

4.6. Биологичното разнообразие и неговите елементи 

4.6.1. Растителност 

Инвестиционното предложение попада на територията на три флористични 
района - Североизточна България, Стара планина (Източна) и Тунджанска  равнина 
(Асьов и др. 2006).  

В 500 m коридор на трасето преобладават обработваемите земи. Те заемат около 
2264 ha, или 52% от територията му. Широколистните и смесени гори заемат около 989 
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ha, или около 23%. Тревните и тревно-храстови местообитания заемат около 16% от 500 
m коридор на трасето. Останалите типове земно покритие (храсталачни съобщества, 
рудерализирани съобщества, трайни насаждения, урбанизирани площи, крайречни 
съобщества и водоеми са застъпени с по под 4%.  

Защитени растения, срещащи се по трасето са възлестоцветна целина (Apium 
nodiflorum), дребноцветен лопен (Verbascum minutiflorum), елвезиево кокиче (Galanthus 
elwesii), снежно кокиче (Galanthus nivalis), източен миск (Jurinea ledebourii), картъловиден 
карамфил (Dianthus nardiformis), урумово лале (Tulipa urumoffii), Цар-Борисов лопен 
(Verbascum tzar-borisii) и др.  

В 500 m буфер около инвестиционното предложение (ИП) потенциално се срещат 
11 местообитания от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Това 
са: 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 
Hydrocharition, 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи), 6220 Псевдостепи с житни и 
едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea, 62A0 Източно субсредиземноморски 
сухи тревни съобщества, 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове, 
9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове, 91Е0 
*Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 
albae), 91H0 *Панонски гори с Quercus pubescens, 91M0 Балкано-панонски церово-
горунови гори, 91G0*Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus, 91Z0 Мизийски 
гори от сребролистна липа.  

4.6.2. Животински свят 

Разнообразните местообитания по трасето предлагат местообитание на редица 
видове животни – както често срещани, така и консервационно значими.  

От бозайниците тук се срещат видра (Lutra lutra), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis 
silvestris), европейски лалугер (Spermophilus citellus), пъстър пор (Vormela peregusna), 
златка (Martes martes) и др. По трасето се срещат голям брой прилепи – както „горски“, 
така и „пещерни“.  

35 вида птици от Червената книга на РБ се срещат в района на ИП. По данни на 
МОСВ (проект "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 
местообитания и видове - фаза I") 144 вида птици се срещат в района на ИП. От 
грабливите птици се срещат късопръст ястреб (Accipiter brevipes), голям ястреб (Accipiter 
gentilis), малък креслив орел (Aquila pomarina), сокол орко (Falco subbuteo), бухал (Bubo 
bubo), обикновен мишелов (Buteo buteo) и др. Водоплаващи птици, установени в района 
на ИП са зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), сива чапла (Ardea cinerea) и др. Други 
птици, установени по време на гнездовия период са полска чучулига (Alauda arvensis) 
кадънка (Carduelis carduelis), бял щъркел (Ciconia ciconia), черен щъркел Ciconia nigra, 
черешарка (Coccothraustes coccothraustes), кукувица (Cuculus canorus), авлига (Oriolus 
oriolus), горска зидарка (Sitta europaea) и др. 

Консервационно значими земноводни и влечуги по трасето са пъстър смок (Elaphe 
sauromates), европейска блатна костенурка (Emys orbicularis), шипобедрена костенурка 
(Testudo graeca), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), късокрак гущер (Ablepharus 
kitaibelii), ивичест гущер (Lacerta trilineata), пепелянка (Vipera ammodytes), жълтокоремна 
бумка (Bombina bombina), червенокоремна бумка (Bombina variegata), южен гребенест 
тритон (Triturus karelinii) и др.   

Във водните басейни се срещат Резовска мряна (Barbus tauricus), распер (Aspius 
aspius), Cobitis taenia, Rhodeus amarus и др.  

От консерационно значимите безгръбначни се срещат еуплагия (Euplagia 
quadripunctaria), бръмбар рогач (Lucanus cervus), лицена (Lycaena dispar), буков сечко 
(Morimus funereus), Ophiogomphus cecilia, Parnassius mnemosyne, Zerynthia polyxena и  др.  



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за 
изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ 

14 
 

 

4.7. Натура 2000  

Предпочетеното трасе (Вариант 2) попада частично в границите на защитени зони 
(Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - BG0000104 
„Провадийско – Роякско плато“ и BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“ за опазване 
на природните местообитания и дивата флора и фауна, включени в списъка от защитени 
зони, приет с РМС No 661/16.10.2007 г. (обн., ДВ, бр. 85/2007 г.); BG0000141 „Река Камчия“ 
и BG0000151 "Айтоска планина“ за опазване на природните местообитания и дивата 
флора и фауна, включени в списъка от защитени зони, приет с РМС No 122/02.03.2007 г. 
(обн., ДВ, бр. 21/2007 г.); BG0002038 „Провадийско – Роякско плато“ за опазване на 
дивите птици, обявена със Заповед No РД-134/10.02.2012 г. (обн., ДВ, бр. 26/2012), изм. 
със Заповед No РД-73/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0002044 „Камчийска 
планина“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед No РД-132/10.02.2012 г. 
(обн., ДВ, бр. 23/2012 г.), изм. със Заповед No РД-77/28.01.2013 г. (обн., ДВ, бр. 10/2013 г.).  

Дължината на пресичане и площта, попадаща в сервитута на ВВЛ за всяка от тези 
зони е дадена в Таблиба 4-3. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4-3. Натура зони, пресичани от трасето 

Код Зона 
Площ на 
зоната 

(ha) 

Дължина на 
пресичане 

(m) 

% от площта 
на зоната в 

60 m коридор 
на трасето 

Зони по Директивата за птиците 

BG0000141 Река Камчия 158,8 160 0,60 

BG0000151 Айтоска планина 29402,4 12860 0,26 

BG0000104 Провадийско - Роякско плато 50158,6 4800 0,06 

BG0000133 Камчийска и Еменска планина 63678,5 19600 0,18 

Зони по Директивата за птиците 

BG0002038 Провадийско-Роякско плато 84031,5 5500 0,05 

BG0002044 Камчийска планина 88897,2 22480 0,15 

 
4.8. Защитени територии  

ИП не засяга защитени територии, обявени по Закона на защитените територии 
(Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., посл. изм. ДВ. бр.61 от 11 Август 2015г.). В 5 km 
буфер около трасето са разположени 5 защитени територии (Таблица 4-4).  

Таблица 4-4. Защитени територии в 5 km буфер около трасето на ИП  

Категория Име 
Разстояние 
до трасето, 

m 

Природна забележителност Добровански гъби 100 

Природна забележителност Водопадите в местността Сини вир 200 

Защитена местност Преграда 1400 

Защитена местност Дебелец 1500 
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Категория Име 
Разстояние 
до трасето, 

m 

Поддържан резерват Върбов дол 2000 

Най-близко разположената до трасето защитена територия е ПЗ Добровански 
гъби. Тя се намира на около 100 m от трасето на високоволтната линия, в землището на 
с. Бата, община Поморие. Площта ѝ е 5 хектара. Обявена е със Заповед No.4051 от 
29.12.1973 г., на Министерство на горите и опазване на природната среда (обн. Държавен 
вестник бр. 29/1974 ). Целите на обявяване сагъбообразни скални образувания от варовик 
и опазване на скално образувание.  

ПЗ „Водопадите в местността Сини вир“ е разположена в землището на с. 
Дебелец, община Дългопол. Обявена е със Заповед No.37 от 11.01.1968 г., ма 
Министерство на горите и горската промишленост (обн. Държавен вестник бр. 43/1968 г.)  
Целта на обявяване е опазване на водопади, отличаващи се със забележителна 
природна красота. 

4.9.  Характеристика и анализ на културните ценности  

Анализът на състоянието на обектите на културното наследство по 
инвестиционното предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст 
„Бургас“ се осъществи чрез набиране и обработка на наличната информация на 
известните културни ценности в района, през който са проектирани вариантите на 
трасето. За определяне на съществуващото състояние по отношение на обектите на 
културното наследство са използвани различни информационни източници – 
компютърната система „Археологическа карта на България”, регистрите на Националния 
институт за недвижимото културно наследство, топографски карти с различни мащаби и 
сателитни изображения, както и от специализирани публикации.  

Поради това, че инвестиционното предложение е разположено в земи извън 
регулация, съпътстващите го строителните дейности биха могли да застрашат целостта 
или да компрометират основно недвижими археологически културни ценности, намиращи 
се в близост. Двата варианта на проектно трасе за нова въздушна линия преминават през 
Варненска и Бургаска област, през териториите на девет общини и пресичат землищата 
на 37 населени места. В землищата на тези селища досега са регистрирани общо 113 
археологически обекти. След обработката на наличната информация и интегрирането ѝ в 
ГИС среда се установи, че по трасето на новата ВЛ 400 kV или в непосредствена близост 
до него са разположени 15 от известните археологически обекти, други 8 обекта са 
разположени на разстояние до 100 м от трасето:  

 Надгробна могила (НМ), в м. Лозята, на 3,7 км северно от центъра на Неофит Рилски, 
общ. Ветрино; 

 НМ, в м. Азъл чешма, на 2,3 км западно от центъра на гр. Девня; 
 НМ, в м. Мешелика, на 2,4 км източно от църквата на с. Манастир, общ. Провадия; 
 НМ, в м. Мешелика, на 2,4 км източно от църквата на с. Манастир, общ. Провадия; 
 НМ, в м. Мешелика, на 2,45 км източно от църквата на с. Манастир, общ. Провадия; 
 НМ, в м. Мешелика, на 2,5 км източно от църквата на с. Манастир, общ. Провадия; 
 НМ, в м. Мешелика, на 2,55 км източно от църквата на с. Манастир, общ. Провадия; 
 НМ, в м. Мешелика, на 2,6 км югоизточно от църквата на с. Манастир, общ. Провадия; 
 НМ, в м. Ачмите, на 1,6 км източно от църквата на с. Житница, общ. Провадия; 
 Селищен обект от праисторията до Средновековието с площ 67 дка, в м. Отупа, на 2,5 

км южно от центъра на с. Житница, общ. Провадия (АКБ № 10001506); 
 НМ, на 1,9 км източно от центъра на с. Сава, общ. Дългопол; 
 НМ, в м. Коджапелет, на 1,4 км югоизточно от центъра на с. Сава, общ. Дългопол; 
 Селищна могила, в м. Канджик дере, на 3,5 км източно от центъра на с. Българово, общ. 

Бургас, (АКБ № 10004069); 
 НМ, в м. Кайряка, на 2,5 км източно от центъра на с. Цонево, общ. Дългопол;  
 НМ, в м. Кайряка, на 2,7 км източно от центъра на с. Цонево, общ. Дългопол; 
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 НМ, в м. Кайряка, на 2,6 км източно от центъра на с. Цонево, общ. Дългопол; 
 НМ, на 3,4 км ИСИ от с. Сини рид, общ. Руен, в землище на с. Бата, общ. Поморие; 
 НМ, в м. Герген чешма, на 2,2 км североизточно от центъра на с. Просеник, общ. Руен; 
 НМ, в м. Герген чешма, на 2,2 км източно-североизточно от центъра на с. Просеник; 
 НМ, в м. Герген чешма, на 2,1 км източно-североизточно от центъра на с. Просеник; 
 НМ, в м. Трънките, на 1,8 км южно от центъра на с. Просеник, общ. Руен; 
 НМ на 2,5 км югозападно от центъра на с. Просеник, общ. Руен.  
 НМ, в м. Манда баир, на 2,4 км югоизточно от центъра на с. Черна могила, общ. Айтос; 

Установеното наличие на много археологически обекти дава основание да се 
предполага, че при строителните дейности по трасето на новата ВЛ 400 kV може да се 
попадне и на неизвестни такива.  

4.10. Отпадъци  

Избраното трасе (Вариант 2) преминава през територията на 2 области, 9 общини 
и 25 землища, дадени в Таблица 4-5.  

Таблица 4-5 Засегнати области, общини и землища от трасе вариант 2 

ТРАСЕ ВАРИАНТ 2 

№ 
ЗЕМЛИЩЕ (ЕККТЕ, НАСЕЛЕНО 
МЯСТО) 

ОБЩИНА 
ДЪЛЖИНА  
( km ) 

ОБЛАСТ ВАРНА 

1 51487, с. Неофит Рилски Ветрино 7.134 

2 20482, гр. Девня 
Девня 

5.561 

3 55110, с. Падина 3.017 

4 46975, с. Манастир 

Провадия 

4.110 

5 29458, с. Житница 5.990 

6 05102, с. Бозвелийско 3.795 

7 07507, с. Бързица 1.410 

8 51963, с. Нова Шипка 
Долни Чифлик 

0.722 

9 07034, с. Булаир 2.820 

10 10495, с. Величково 

Дългопол 

1.134 

11 78519, с. Цонево 1.076 

12 99025, общ. Яворово 4.723 

13 99024, общ. Дебелец 11.451 

Общо за област Варна: 52.944 

ОБЛАСТ БУРГАС 

14 62904, с. Рожден 

Руен 

4.613 

15 63166, с. Рудина 0.011 

16 58640, с. Просеник 10.889 

17 63598, с. Ръжица 0.458 

18 69746, с. Страцин 
Поморие 

0.014 

19 38769, с. Косовец 1.707 

20 80813, с. Черна могила 

Айтос 

2.603 

21 49477, с. Мъглен 3.297 

22 23889, с. Дрянковец 4.510 

23 48409, с. Миролюбово Бургас 3.227 
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ТРАСЕ ВАРИАНТ 2 

№ 
ЗЕМЛИЩЕ (ЕККТЕ, НАСЕЛЕНО 
МЯСТО) 

ОБЩИНА 
ДЪЛЖИНА  
( km ) 

24 02573, с. Банево 0.594 

25 07332, гр. Българово 1.955 

Общо за област Бургас: 33.877 

Общо за Вариант 2: 86.821 

 

Общините, на чиято територия попада предпочитаният вариант на 
инвестиционното предложение подлежат на наблюдение и контрол от 2 Регионални 
Инспекции по Околната Среда и Водите – РИОСВ – Бургас и РИОСВ – Варна. 

На територията на общините, през които преминава трасето на ВЛ 400КV са 
разположени и/или предстои да бъдат изградени следните депа за отпадъци:  

 Регионална система за управление на отпадъците – регион Провадия, в 
която са включени още осем общини – Аврен, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни 
чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово. Системата предстои да бъде изградена.  

Към момента от общините, засегнати от реализацията на ИП – Ветрино, Долни 
Чифлик, Дългопол, Провадия и Девня, се използват съществуващи съоръжения за 
третиране/обезвреждане на битовите отпадъци в област Варна. 

Отпадъците на Община Долни Чифлик са насочени за третиране към  
Инсталацията за МБТ на ТБО в с. Езерово. 

Съгласно указания на РИОСВ- Варна битовите отпадъци на Община Ветрино са 
насочени за третиране към най-близко разположените депа и съоръжения, притежаващи 
необходимите комплексни разрешителни:  

- Регионално депо за Регион Добрич – с. Стожер, община Добричка; 

- Регионално депо за Регион Варна – с. Въглен, община Аксаково; 

- Регионално депо за регион Шумен – гр. Шумен, кв. „Дивдядово”; 

- МБТ инсталация в с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна. 

Към настоящият момент не е започнала процедура по закриване на депото на 
Община Ветрино и неговата рекултивация.  

На територията на РИОСВ-Варна съществуват 3 депа за строителни отпадъци в 
общините Балчик, Ген. Тошево и Добричка, последните две от които са с преустановена 
експлоатация. Тези депа не отговарят на нормативните изисквания и подлежат на 
закриване и рекултивация.  

В община Варна, строителните отпадъци се оползотворяват основно за 
ландшафтно оформяне на нарушени терени 

 Регионално депо за битови и строителни отпадъци край село Братово, 
което  обслужва 9 общини в област Бургас - Бургас, Средец, Камено, Несебър, Поморие, 
Айтос, Руен, Карнобат и Сунгурларе. Депото функционира от 2015г. и приема отпадъците 
от Общини Руен, Поморие, Айтос и Бургас. На депото са предвидени площадки за 
рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинства. 

За строителни отпадъци, които се генерират от строителството, на територията 
на РИОСВ Бургас съществуват съоръжения и инсталации за предварително третиране на 
отпадъци от строителство и събаряне и съоръжения, и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на строителни отпадъци, които  се стопанисват от „Торкрет" ЕООД, 
„Евробилд" ЕООД, „Коп Строй" ЕООД „Ростер" ЕООД и „Андезит" АД. 
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4.11. Вредни физически фактори: шум, вибрации и вредни лъчения (йонизиращи, 
нейонизиращи)  

Шум 
Нормативни документи 
У нас действат основно два нормативни документа, които определят гранични 

стойности, дават изисквания за методите за измерване и контрол на шума в работната и 
околната среда. Това са следните наредби:  

Наредба № 6 (ДВ бр. 70/2005 г.) ”за минималните изисквания за осигуряване на 
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на 
шум.” 

Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. (ДВ. бр. 58 от 18 юли 2006 г. ) „за показателите за 
шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на 
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти 
от шума върху здравето на населението”. 

Съществуващи проблеми на околната среда 
По отношение на шумовите нива в района на изграждане на електропровода с 

високо напрежение (ВН) 400 kV, основните източници на шум от човешката дейност са 
транспортният шум (автомобилен, железопътен, с ограничено по райони действие, 
авиационният шум, също ограничен по райони), промишленият шум, за който има 
програми за мониторинг и те се спазват стриктно, както и шумът от туристическите 
дейности, който по-скоро е “битов“, но в курортите може да бъде със сериозно вредно 
въздействие. 

Необходимостта от Оценката и управлението на шума в урбанизираната среда са 
дефинирани в Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета „Относно 
оценката и управлението на шума в околната среда”. 

Шумови нива от транспорта  
По отношение на трасето за изграждане на високоволтната въздушна линия 400 

kV, основният източник на шум в околната среда е транспортът, включително въздушният 
(летищата във Варна и Бургас), железопътният транспорт.  

РЗИ Варна е провела измервания на градския шум в общо 45 пункта. Резултатите 
от изследванията на шумовия фактор показват, че в 18 бр. от контролните пунктове в 
града се установява превишение на шумовите нива, което представлява 40% от общия 
брой контролирани зони. Анализът на данните показва, че най-много са превишените 
шумови нива в зоните с интензивен автомобилен трафик, зоните за обществен и 
индивидуален отдих, както и в зоните за лечебни заведения и санаториуми.  

В община Бургас е приета програма за опазване на околната среда за периода 
2010 – 2015 г., която включва следните мерки: изработване стратегическа карта за шум, 
която се използва за определяне приоритетните проблеми и разработване на планове за 
действие, относно намаляване на шумовото натоварване.  

Шум, емитиран от промишлени дейности  
Секторите „индустрия и селско стопанство” са наземни точкови източници и за 

тях има национално законодателство изискващо мониторинг на шумовите нива и 
предприемането на съответни мерки за намаляване на въздействието.  

Секторът на „корабостроенето и кораборемонтната промишленост” обхваща 
пет големи предприятия: „Булярд – Корабостроителна индустрия“ ЕАД, „Бургаски 
корабостроител-ници“ АД, ККЗ „МТГ Делфин“ АД, КЗ „Одесос“ АД и „Терем – КРЗ Флотски 
Арсенал – Варна“ ЕООД.  

Секторът „пренос на газ и петролни продукти” 
Във Варненския регион имаше сериозни страхове сред населението по отношение 

на възможно шумово въздействие от изграждане на инвестиционния проект „Южен поток”. 
Данни от измервания на нивата на шума, включително и на нискочестотните му съставки 
(инфразвук) на работните места и в околната среда, причинени от работата на 
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компресорната станция „Портовая“ в Санкт Петербург („Северен поток“), показват, че 
няма измерени стойности, които да превишават пределно-допустимите нива за шум и 
инфразвук (Доклад за ОВОС на „Изграждане на газопровод „Южен поток“, 2013 г. - 
Протоколи №№ 15-ПИ, 15-П, 13-024-5-11.2, 13-024-5-11.1/2013 г.). Тези данни могат да се 
прилагат за сравнение с подобни дейности в раойна на Варненска и Бургаска област, при 
бъдещо изграждане на подобни съоръжения, свързани с транспортиране на нефт и газ. 

Сектор „Туризъм” 
Туризмът е едно от най-активните направления на използване на ресурсите в 

регионите Варна-Бургас. До голяма степен това се дължи на високата степен на 
концентрация на легловата база по черноморското крайбрежие (65,58% от легловата база 
в България през 2011 г. е била концентрирана в трите области с излаз на Черно море – 
Бургас, Варна и Добрич), както и на преобладаващото развитие на морски ваканционен 
туризъм в страната. 

Сектор „строителство” 
Строителството е свързано с краткотрайно повишаване на шумовите нива, 

вследствие работата на строителната и транспортна техника.  
По време на експлоатация въздушните линии са източници на шум, при процеса 

пренос на електрическа енергия, който е с ниски нива, в границите на хигиенните норми.  
Вибрации 
Източници на вибрации 
Естествен източник на вибрации са сеизмичните процеси. Районът на изграждане 

на високоволтната въздушна линия 400 kV се намира в активен сеизмичен район – 
съгласно сеизмичното райониране на страната – със сеизмична активност VІІ  степен и 
коефициент на сеизмичност Кс= 0,10. 

По-съществените техногенни източници на вибрации са свързани с 
промишлеността (вкл. енергетиката) и транспорта. Повечето машини и съоръжения по 
време на работа вибрират с различна честота, при което със или без резонанс се 
осъществява пренос на механична енергия, която достига до всяко работно място и се 
разпространява в околната среда на различни разстояния. При определени условия 
вибрациите могат да оказват съществено въздействие върху околната среда. 
Разпространението на вибрациите във въздуха е подобно на това на шума (звука). 

Системни измервания за разпространяващите се в околната среда вибрации от 
различни източници и технологии не се правят и за това не може да се даде оценка за 
сегашното им влияние върху територията на изграждане на въздушната линия 400 kV. Не 
е утвърдена и методика за измервания на вибрации в околната среда. В редки случаи по 
жалби са предприемани действия за ограничаване на вибрации от промишлени площадки 
в околната среда.  

Основните дейности в региона, които могат да бъдат източник на общи вибрации 
(върху цялото тяло), са: транспорт, транспортиране на нефт и газ, пристанищна дейност, 
туризъм.  

Данни от измервания на вибрации в района не сме открили. 
Йонизиращи лъчения 
Радиационно състояние на околната среда (от „Радиационно състояние на 

околната среда“, ИАОС, 2013 г.) 
Ключови послания: 

 През 2013 г. Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол 

на радиационния –фон не е регистрирала стойности на радиационния –
фон, различни от естествените; 

 Не е наблюдавана тенденция за повишаване на обемната специфична 
активност на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния 
въздух; 

 Повърхностните водни течения и басейни в страната са в добро 
радиационно състояние; 
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 При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви 
не са констатирани надфонови стойности на специфичната активност на 
естествените и техногенни радионуклиди. 

Оценка на индикатора 
През 2013 г. не са наблюдавани стойности, различни от естествените, характерни 

за съответния пункт.  
Атмосферна радиоактивност  
Оценката на атмосферната радиоактивност се основава на измервания на 

обемната активност на естествени и техногенни радионуклиди, отложени върху 
стъкловлакнести филтри, чрез автоматично пробонабиране на аерозоли (обем над 1500 

m3) в стационарни станции и последващ –спектрометричен анализ.  
Автоматичното пробонабиране се извършва два пъти месечно в градовете: София, 

Варна, Бургас, Враца, Монтана.  
Оценка на индикатора  
Данните за радиологичните параметри на атмосферен въздух са получени в 

резултат от радиологичния мониторинг, извършен от ИАОС през 2013 г. 
През периода не са регистрирани повишения на специфичната активност на 

естествени и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух. Като цяло през годината в 
страната не се наблюдава тенденция на повишаване на обемната специфичната 
активност на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух в 
наблюдаваните пунктове от мрежата за радиологичен мониторинг на ИАОС в сравнение с 
предходни години. 

Радиационно състояние на необработваеми почви 
Различното съдържание на естествените радионуклиди (238U, 226Ra, 232Th, 40K) в 

почвите се дължи на наличието и разпределението им в почвообразуващите скали. 
Радиологичният мониторинг на необработваемите почви се извършва в мрежа от над 400 
постоянни пункта за наблюдение, равномерно разпределени по цялата територия на 

страната. Пробите се вземат от почвен слой 0 - 20 cm и се извършва –спектрометричен 
анализ за определяне съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди в тях. 

Оценка на индикатора 
Данните от радиологичния мониторинг на необработваеми почви и води се 

получават в резултат от анализите, извършени от лабораториите за радиационни 
измервания на ИАОС през 2013 г. При оценката на получените резултати за стойностите 
на специфичните активности на естествените радионуклиди в повърхностния почвен 
слой, в отделните мониторингови пунктове не са констатирани надфонови стойности. 

Най-засегнати от ядрената авария в Чернобил през 1986 г. са почвите в Южна 
България. Те са обект на ежегодни контролни наблюдения в системата за радиологичен 
мониторинг на околната среда. Данните за специфичната активност и динамика на 
техногенния 137Cs, отложен вследствие аварията, характеризират петнисти замърсявания 
на почвите. В крайморския регион, по-специално в Бургаския регион, няма стойности на 
специфичните активности на 137Cs над средните за страната. 

Естествените радионуклиди, съдържащи се в проби от необработваеми почви, 
запазват стойностите на специфичните си активности.  

Радиационно състояние на повърхностни води 
Обща α- и обща β- активност, съдържание на естествен U и специфична 

активност на 226Ra на повърхностни води.  
Радиологичният мониторинг на реките, езерата и язовирите в страната се 

осъществява чрез мрежа от постоянни пунктове и се изразява в наблюдение на 
радиологичните показатели във взетите водни проби. Посредством последващ 
радиохимичен анализ се определя обща α- и обща β- активност, съдържание на естествен 
уран и специфична активност на 226Ra. 

Оценка на индикатора 
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Анализът на данните за обща бета-активност на водите на р. Дунав и останалите 
основни реки, езера и язовири получени в резултат на провеждания от ИАОС 
радиологичен мониторинг през 2013 г.установява стойности значително под установената 
норма (Наредба № Н-4/14.09.2012 г.) за характеризиране на повърхностни води, СГС – 
0,5 Bq/l) за пунктове, извън райони на потенциални замърсители. 

Тенденцията е радиологичните показатели, в сравнение с предходни години, да 
запазват стойностите си, характерни за дадения мониторингов пункт в страната. При това 
не се очакват надфонови стойности на общата бета-активност и в морските води на 
местата на вливане на р. Дунав. 

Освен с резултатите от лабораторните анализи, ИАОС разполага и с 
информацията от непрекъснатия радиологичен мониторинг на р. Дунав, в района на 
пристанище Козлодуй и пристанище Оряхово, като администрира Автоматизирана 
система за радиационен мониторинг на води - р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй” 
(АСРМВ).  

През 2013 г. АСРМВ не е отчела завишени нива на техногенни радионуклиди. 
Наблюдаваните среднодневни стойности за 137Cs в двете станции са от порядъка на 
минималната детектируема активност (МДА) и са далеч под установената граница на 
средногодишната обемна активност на питейна вода за 137Cs - 11 Bq/l (Наредба за 
основните норми за радиационна защита, ДВ, бр.77/2012 г.). 

Обобщените налични данни за всички наблюдавани компоненти на околната 
среда, сравнени с резултати от минали години не показват неблагоприятни тенденции в 
радиационната обстановка и екологичния статус на района, произтичащи от 
експлоатацията на атомната централа. 

Нейонизиращи лъчения 
Нейонизиращите лъчения (НЙЛ) са електромагнитни лъчения, които не 

притежават достатъчна енергия на единичния квант, за да могат да йонизират атомите 
или молекулите, т.е. да отделят електрон от атом или молекула, върху която въздействат. 
Това са електромагнитни лъчения със сравнително ниски честоти и при преминаване през 
каквато и да е среда, не могат да я йонизират. 

Източници на нейонизираща радиация в работната и в околната среда 
Излъчвателите в околната среда са най-често електропроводите (въздушните 

линии) с високо напрежение, откритите разпределителни устройства (ОРУ), 
комуникационните системи – радиостанциите, излъчващи на дълги средни, къси и 
ултракъси вълни, телевизионните предаватели, базовите станции за мобилна 
комуникация, радарните системи и др. В бита подобни източници са всички битови 
електрически уреди, електрическите инсталации, системите за комуникация и др. Хората 
се облъчват с различни НЙЛ и в електрическия транспорт, в дискотеките, в медицинските 
заведения, при козметични процедури и т.н. 

 
Действащи нормативни актове за защита на работещите и населението от 

въздействието на ЕМП 
 
В последните години за нормиране на ЕМП се прилагат два вида максимално 

допустими нива (гранични стойности): основни ограничения и референтни нива. Този 
подход е въведен в почти всички страни в света, а в европейските страни той е въведен 
от Световната здравна организация (СЗО) чрез Директива 2013/35/ЕК за работната среда 
и Препоръка 1999/519/ЕК на Европейската комисия за населените места. Самите 
гранични стойности са на основата на препоръки, направени от Международната 
организация по защита от нейонизиращи лъчения (ICNIRP).  

В нашето законодателство съществува изискване за сервитутни зони около 
електропроводи 110, 220 и 400 kV, съгласно Наредба № 16/2004 г. за сервитутите на 
енергийните обекти, на МЕЕР, МЗГ и МРРБ (ДВ, бр. 88 от 8.10.2004 г.), която ограничава 
строителството на сгради и съоръжения и засаждането на високостеблена растителност в 
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определени граници около обекта, като разстоянието от крайните проводници на 
въздушните електропроводни линии (ВЛ) при най-голямото им отклонение до най-
близките части на сгради и съоръжения се изчислява за всеки конкретен случай.  

Минималната ширина на сервитутните зони за новото трасе (ВЛ 400 kV) в 
земеделска земя е хоризонталното разстояние между крайните проводници с максимално 
отклонение под действие на вятъра плюс 6 m – по 3 m от двете страни. 

 
За защита на работещите в работните зони, където е възможно 

пребиваването на хора и технологията изисква това, е необходимо да се извършат 
измервания на електрическите и магнитните полета. Измерените стойности могат да се 
сравнят с тези от Наредба № 7/23.09.1999 г. на МТСП и МЗ „за минималните изисквания 
за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на 
работното оборудване” (ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в сила от 9.01.2000 г.), където са 
въведени максимално-допустими стойности за електрическото и магнитното поле в 
честотния обхват от 0 Hz до 60 kHz, т.е. за постоянните и променливите полета 
(електрическо и магнитно – СНЧ), както и за малка част от радиочестотния диапазон.  

Други нормативни документи, които следва да се имат предвид, са Наредба № 8 от 
1999 г., ДВ бр. 72, „за правила и норми за разполагане на технически проводи и 
съоръжения в населени места”и Наредба № 9 от 2004 г. ДВ бр. 72, „за техническата 
експлоатация на електрически централи и мрежи”. 

По отношение на населените места действа само Наредба № 9 от 1991 г. „за 
пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и 
определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти” (Обн. ДВ. бр.35 от 3 
Май 1991г., после изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г.). В нея се определят нормите и 
изискванията за защита на населението от вредното въздействие на електромагнитни 
полета (ЕМП) посредством изчисляване на границите на хигиенно защитната зона (ХЗЗ) 
около всеки стационарен излъчвател в населени места и последващо измерване на 
стойностите на ЕМП в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz. 

За останалите честотни обхвати у нас се прилагат международни нормативни 
документи: ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 
Guidelines, 1998, 2010, и Препоръка на Европейския съюз (Council Recommendations 
1999/519/EC).  

За промишлената честота 50 Hz; пресметнатите референтни гранични 
стойности са следните: 

 Интензитет на електрическото поле: E = 5000 V/m; 

 Плътност на магнитния поток: B = 100 T; 

 Интензитет на магнитното поле: H = 80 A/m. 
Приложими са също така разпоредбите на Закона за здравето от 1 януари 2005 г., 

последно изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011 г. 
Съществуващи проблеми на околната среда 
Нейонизиращите лъчения (в спектъра на радиочестотите и микровълните) се 

измерват от МЗ (респ. НЦОЗА), с цел приемане на нови обекти, излъчващи в различни 
честотни обхвати, като контролът на НЙЛ в работната среда и в населените места се 
извършва от РЗИ. У нас все още няма разработена национална система за мониторинг на 
различните НЙЛ в населените места, въпреки че има част от РЗИ са снабдени с 
апаратура за измерване в различни честотни обхвати на ЕМП. Л 

ИАОС извършва контрол на УВ лъчение от Слънцето, свързано с намаляването на 
озоновия слой. 

Техногенните източници, които са свързани с различни дейности на човека, са 
свързани със следните технологии: 

Електроразпределителни устройства – открити (ОРУ) и закрити (КРУ) с високи 
напрежения 110, 220 и 400 kV, както и със средни напрежения – 10, 20 kV. 

Възобновяеми източници на енергия, използващи вятъра или слънчевата енергия 
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за производство на електрическа енергия – Ветрогенераторни паркове, фотоволтаични 
системи. 

Други източници на електромагнитни лъчения, основно в радиочестотния и 
микровълновия обхват, са съоръженията за целите на телекомуникацията, радио и ТВ 
предаватели, радарни системи за целите на флота, SOS радари, излъчватели на 
пристанищната инфраструктура, метеорологични радари, както и излъчватели за целите 
на авиацията и др. По-долу са изброени някои от тях: 

Част от тези излъчватели са включени в националния регистър, който се подготвя 
по Проект „Подобряване на контрола и информационни системи в превенцията на риска 
в здравеопазването”, BG 07 Програма: „Инициативи за обществено здраве“, с 
финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, и механизъм на 
Европейското икономическо пространство, 2009-2014. 

Излъчвателите на Пристанищната инфраструктура включват различни УКВ и 
микровълнови източници на електромагнитни полета, монтирани в общо 19 пункта по 
Черноморието, както следва: Балчик-1, Рейдова кула-Бургас, Рейдова кула-Варна, РКС 
Каменар, Балчик-2, Белослав 2, Бургас, Варна, Варна север – Траката, връх Китка, Галата 
2, Емине 1, Калиакра 1, Кичево, Нефтопристанище Росенец, Обект 6, Поморие, РПЦ 
„Китка“, Фериботен комплекс Варна, като част от “Информационна система за управление 
на трафика на плавателните съдове (VTMIS)“. 

В района има цифрови телевизионни излъчватели, технология  
DVB-T. Цифровите телевизионни предаватели са общо 21 броя в черноморския регион и 
те съдържат голям брой антени, излъчващи в различни честотни ленти на микровълновия 
обхват, както и в УКВ-обхвата (цифрово УКВ радио). 

Базовите станции за мобилна комуникация са най-многобройните източници. 
Те също са описани по-подробно в Раздел 4 на настоящия доклад за ОВОС. 

По отношение на излъчвателите, които облъчват работещи и население, има 
източници на ЕМП в болничните заведения (физиотерапевтични уреди и системи), в бита, 
видеодисплеи към компютърни системи – домашни и офисни, размножителна (копирна) 
техника, системи за борба с кражбите и др. 

Както беше описано по-горе, сравнително мощни са и радарите на Пристанищната 
инфраструктура, но и те основно са насочени в посока към морската повърхност, поради 
което не се очаква въздействие върху населението.  
4.12. Здравно – хигиенни аспекти на околната среда 

4.12.1. Социално-демографски процеси в област Бургас 

4.12.1.1. Демографска динамика 

Към 31.12.2011 г. постоянното население2 на Бургаска област е 414 947 души, 
което представлява 5.7 на сто от населението на страната. Традиционно Бургаска 
област се нарежда на четвърто място по брой на населението след София (столица) 
(1297 хил.души), Пловдивска (681 хил.души) и Варненска области (474 хил.души). 
Областите Стара Загора (331 хил.души) и Благоевград (322 хил.души) са следващите 
по големина след Бургаска област. За една година в резултат на отрицателния естествен 
прираст (броя на умиранията е по-голям от броя на ражданията), населението на 
областта е намаляло с 1 239 души. Същевременно заселилите се в Бургаска област са с 
277 повече от изселилите се от нея. В резултат на естествения и механичния прираст 
населението на областта се е намалило с 962 души, или с 0.23%.  

4.12.1.2. Социални процеси в област Бургас 

Състояние на социалната сфера в област Бургас 

                                                
2
 Броят и структурите на населението в края на 2011 г. са изчислени въз основа на получените 

резултати от проведеното към 1.02.2011 г. преброяване на населението и съответните изчисления 
за естествения и механичен прираст, получени от текущата демографска статистика 
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Общата картина се определя от факта, че основен източник на доход на 
населението е работната заплата за разгледания период с относителен дял 48.6 – 59.9%. 
На второ място са пенсии, помощи, обезщетения и други. Предприемачески и доход извън 
работната заплата е едва на трето място. 

Най-голям дял заемат разходите за храна, ако под други приемем, че има 
различни други видове разходи. Фактът, че разходите за храна надхвърлят 1/3 от 
разходите демонстрира тенденции на обедняване, тъй като се приема, че ако разходите 
за храна надхвърлят ¼ от бюджета на домакинствата това е свидетелство за бедност.   

В сферата на здравеопазването  

Осигуреността с болнични легла за Бургаски регион за 2012 г. е 53,6 на 10 000 
души население.  

В областта на здравеопазването работят 4234 души: от тях лекари – 1221/2,9 на 
хиляда жители/, лекари по дентална медицина - 376/0,90 на хиляда житили/, специалисти 
по здравни грижи – 2158/5,2 на хиляда жители/. Съотношението в Област Бургас лекари: 
медицински сестри е 1:2. Наблюдава се тенденция към намаляване на броя на 
медицинските специалисти. 

Лечебните заведения за болнична помощ на територията на Област Бургас са 
20 и един самостоятелен диализен център. 

Специализирата медицинска помощ се осъществява от 466 лечебни заведения, 
в т.ч. МЦ – 38, ДКЦ – 5, МДЦ – 1, ДЦ – 1, специализирани индивидуални и групови 
лекарски  практики – 367, специализирани практики по дентална медицина - 6, медико-
диагностични лаборатории – 17 и медико- техничиски лаборатории - 31. Съществен 
проблем в Област Бургас е концентрацията на специализираната медицинска помощ в гр. 
Бургас и липсата на достатъчно специалисти в останалите общински центрове.  

Спешната медицинска помощ се осъществява от ЦСМП с 11 филиала. 
Извънболничната медицинска помощ се осъществява от 1072 лечебни заведения за 
първична медицинска помощ, за специализирана медицинска помощ и ЦСМП. 

Регистрираните лекарски практики за първична медицинска помощ към 
31.12.2012г. са  257, в т.ч. индивидуални – 243 и групови - 14. През годината лечебните 
заведения за първична медицинска помощ са намалели с 15. Броят на регистрираните 
лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ постепенно намалява, 
основно за сметка на тези в отдалечените райони  с неблагоприятни условия. 

В общинските центрове са регистрирани 76.6% от лечебните заведения за 
първична медицинска помощ. 

Денталната помощ се осъществява от 349 стоматологични практики, в т.ч. 327 
индивидуални и 22 групови. В общинските центрове са регистрирани 94,8% от лечебните 
заведения за първична дентална помощ.  

Преобладаването на индивидуалните практики пред груповите практики в 
доболничната помощ затруднява качественото обслужване на пациентите; 

Данните касаещи здравеопазването в областта сочат следното: 

 Няма осигурен постоянен денонощен достъп до медицински услуги, 
силно изразено в малките общини, поради непривлекателни лекарски практики, които 
остават незаети; Живеещите в отдалечените селища са с влошен здравен статус – 
качеството на предлаганите здравни услуги е по-ниско, а достъпът до здравната мрежа е 
ограничен; 

 Характерно е понижаване, както на количеството, така и на качеството 
на здравните услуги в областта, в следствие на липсата на достатъчно финансиране. 

В сферата на социалните услуги 

При анализа на социо-демографската и икономическа картина на област Бургас 
се открояват основните фактори, които в съчетание с други фактори създават рисковете 
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от социално изключване на индивидите, формират рискови групи деца, лица, семейства в 
неравностойно положение и стари хора, нуждаещи се от подкрепа и социални услуги. 
Такива фактори са:  

 Равнището на бедност и доходите – трайна липса на собственост и 
постоянни доходи, безработни, ниски пенсии и недостатъчни доходи на лица в над 
трудоспособна възраст;  

 Структурата на семейството – пълно или непълно семейство, 
многодетни семейства, здравословни и образователни проблеми;  

 Откъснатост от семейната среда и липса на подкрепа от семейството - 
деца и самотни стари хора, настанени в специализирани институции; 

 Увреждане и/или сериозни здравословни проблеми на лицето или на 
член от семейството; 

 Ниско образование (включително и неграмотност), липса на 
професионална квалификация, които водят до неравностойна позиция на пазара на 
труда; 

 Социално изключване и принадлежност към уязвими етнически 
малцинства, които живеят в изолация в обособени квартали и махали;  

 Местоживеене – отдалеченост и изолираност на населеното място, с 
нарушени транспортни връзки и комуникация с общинския и областния център 
/характерно за община Руен и община М.Търново/;  

Под влиянието на тези фактори се обособяват рисковите групи сред децата, 
лицата и старите хора.  

4.12.1.3. Болестност и заболеваемост сред населението на област Бургас 

Детайлна информация за болестността и заболеваемостта сред населението на 
област Бургас за 2014 г. е дадена в Таблица 4-6.  

 

Таблица 4-6 Болестност и заболеваемост на населението на област Бургас за 2014 г. 

№ 
кл. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
БОЛЕСТИТЕ 

Болестност Заболеваемост 

ПО МКБ-10 

Регистрира
ни 

заболява-
ния 

На 1000 
души от 

население
то 

Отн
. 

дял 
% 

Регистрира
ни 

заболява-
ния 

На 1000 
души от 

население
то 

Отн
. 

дял 
% 

  ОБЩО     I – XIX клас 
   1 385 

938      
 3 346      100    598 007       1 444      100 

I 
Някои инфекциозни и 
паразитни болести 

33 407 81 2,4 22 601 55 3,8 

II Новообразувания 40 638 98 2,9 11 871 29 2,0 

III 

Болести на кръвта, 
кръвотворните органи и 
отделни нарушения, 
включващи имунния 
механизъм 

9 389 23 0,7 4 791 12 0,8 

IV 

Болести на ендокринната 
система, разстройства на 
храненето и на обмяната 
на веществата 

77 027 186 5,6 18 933 46 3,2 

V 
Психични и поведенчески 
разстройства 

24 607 59 1,8 6 952 17 1,2 

VI 
Болести на нервната 
система  

65 317 158 4,7 24 399 59 4,1 
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№ 
кл. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
БОЛЕСТИТЕ 

Болестност Заболеваемост 

ПО МКБ-10 

Регистрира
ни 

заболява-
ния 

На 1000 
души от 

население
то 

Отн
. 

дял 
% 

Регистрира
ни 

заболява-
ния 

На 1000 
души от 

население
то 

Отн
. 

дял 
% 

VII 
Болести на окото и 
придатъците му 

89 466 216 6,5 51 990 126 8,7 

VIII 
Болести на ухото и 
мастоидния израстък 

38 591 93 2,8 19 898 48 3,3 

IХ 
Болести на органите на 
кръвообращението 

320 916 775 
23,
2 

72 070 174 
12,
1 

Х 
Болести на дихателната 
система 

261 515 631 
18,
9 

139 673 337 
23,
4 

ХI 
Болести на 
храносмилателната 
система 

70 752 171 5,1 36 398 88 6,1 

ХII 
Болести на кожата и 
подкожната тъкан 

49 918 121 3,6 29 664 72 5,0 

ХIII 
Болести на костно-
мускулната система и на 
съединителната тъкан 

81 694 197 5,9 36 662 89 6,1 

ХIV 
Болести на пикочо-
половата система 

105 262 254 7,6 46 179 111 7,7 

ХV 
Бременност, раждане и 
послеродов период 

9 956 24 0,7 5 116 12 0,9 

ХVI 
Някои състояния, 
възникващи през 
перинаталния период 

982 2 0,1 633 2 0,1 

ХVII 

Вродени аномалии [пороци 
на развитието], 
деформации и хромозомни 
аберации 

2 524 6 0,2 1 170 3 0,2 

ХVII
I 

Симптоми, признаци и 
отклонения от нормата, 
открити при клинични и 
лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде 

31 341 76 2,3 16 934 41 2,8 

ХIX 

Травми, отравяния и някои 
други последици от 
въздействието на външни 
причини 

72 636 175 5,2 52 073 126 8,7 

 

4.12.2. Социално-демографски процеси в област Варна 

4.12.2.1. Демографска характеристика, процеси и тенденции 

На фона на общия демографски спад в страната, демографската ситуация в 
област Варна е относително благоприятна. Тенденцията е към нарастване на броя на 
населението, което се дължи изключително на механичния прираст към град Варна; В 
община Варна е съсредоточено 72%, а в града Варна - 70% от общото население на 
областта; Градското население в областта е 82,8%, а в община Варна - 97%. Делът на 
лицата с висше образование 22% е сравнително висок и с тенденция към нарастване. 

4.12.2.2. Икономическа активност, заетост, безработица 
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В периода на икономическа криза след 2008 г. се влошават показателите за 
икономическа активност и заетост на населението в област Варна, но остават по- високи 
от средното за страната; 

Заетостта в областта нараства до 2008 г., но след тази година бележи 
прогресивно намаляване, въпреки че остава по-висока от заетостта в Североизточния 
район и в страната; 

Броят на безработните и съответно коефициентът на безработица са най-ниски 
през 2008 и 2009 г., но след това нарастват чувствително, оставайки по-ниски от тези в 
Североизточния район и в страната; 

Отчитат се сериозни различия в нивото на заетостта и безработицата по общини - 
Ниска е безработицата в общините на агломерацията Варна, Белослав и Девня, но е 
висока за останалите общини. 

4.12.2.3. Доходи на домакинствата, ниво на бедност 

По данни на ТСБ Варна в област Варна има 194597 домакинства с 471176 лица и 
среден брой лица в едно домакинство 2,4. До 2009 г. средният доход на домакинство и на 
лице от домакинство в областта нарастват и са по-големи от средното за страната. През 
2009 г. средният годишен доход за страната общо на лице от домакинството е 3693 лв., а 
за област Варна е по-голям - 4020 лв. През 2011 г. обаче средният годишен доход общо 
на лице от домакинство в страната се увеличава на 3782 лв., а за област Варна намалява 
на 3739 лв. и става по-малък от средното за страната.  

 

Работната заплата е основен източник за доходите на домакинствата в областта. 
През 2011 г. тя е 58,4% от общия доход на домакинствата, докато в страната тя е 51,8%. 
Делът на пенсиите обратно – в областта е 21%, а в страната е 30,1%. 

4.12.2.4. Здравеопазване и социални услуги 

Здравеопазване. В област Варна системата на здравеопазването е добре 
развита и като цяло покрива нуждите от здравна помощ на областта. В областта има 
добре развита мрежа на доболнична и болнична медицинска помощ. Осигуреността на 
населението в областта с общопрактикуващи лекари е над средното за страната ниво – 
през 2011 г. има регистрирани 2135 лекари (45 лекаря на 10 000 души), 443 лекари по 
дентална медицина (9.3 лекари на 10 000 души) и 22 фармацевти. Във Варна са 
съсредоточени 1970 от лекарите и 410 от зъболекарите на областта. В другите общини 
лекарите са много малко на брой – в Бяла 2, в Суворово и Аврен по 5. Сравнително 
повече са лекарите в Провадия – 56, Девня – 30 и Долни чифлик – 19. 

В областта функционират 19 заведения за болнична медицинска помощ, има 
разкрити 683 заведения за извънболнична медицинска помощ. Центърът за спешна 
медицинска помощ (ЦСМП) - Варна с разкритите девет филиала в градовете Варна, 
Девня, Вълчи дол, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Аксаково, Бяла и Белослав 
обслужва населението на областта.  

Проблеми в системата на здравеопазването са: отдалечеността от мястото на 
предлагане на квалифицирана медицинска помощ за някои от малките общини и 
населени места; повишаване на качеството на здравните услуги чрез развиване на 
капацитета на медицинския персонал; оборудването на здравните заведения с нова, по-
модерна медицинска техника. 

Социални услуги. Мрежата от специализирани институции за социални услуги в 
област Варна е сравнително добре развита и разполага към 31.09.2012 г. с общо 7 
заведения за социални услуги (домове за деца, лишени от родителски грижи, домове за 
възрастни хора с психически увреждания и разстройства, домове за възрастни хора с 
физически увреждания) с капацитет 387 места  

4.12.2.5. Болестност и заболеваемост сред населението на област Варна 
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Детайлна информация за болестността и заболеваемостта сред населението на 
област Варна за 2014 г. е дадена в Таблица 4-7. 
Таблица 4-7 Болестност и заболеваемост на населението на област Варна за 2014 г. 

№ на 
класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 
МКБ-10 

Заболеваемост 

Регистрирани 
заболявания 

На 1000 
души от 

населението 

Относителен 
дял (%) 

  ОБЩО     I – XIX клас 404 815 854,39 100 

I Някои инфекциозни и паразитни болести 16 575 34,98 4,09 

II Новообразувания 5 489 11,58 1,36 

III 
Болести на кръвта, кръвотворните органи и 
отделни нарушения, включващи имунния 
механизъм 

2 485 5,24 0,61 

IV 
Болести на ендокринната система, 
разстройства на храненето и на обмяната 
на веществата 

11 431 24,13 2,82 

V Психични и поведенчески разстройства 5 183 10,94 1,28 

VI Болести на нервната система  10 208 21,54 2,52 

VII Болести на окото и придатъците му 30 151 63,64 7,45 

VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 15 800 33,35 3,90 

IХ Болести на органите на кръвообращението 30 023 63,37 7,42 

Х Болести на дихателната система 134 599 284,08 33,25 

ХI Болести на храносмилателната система 15 746 33,23 3,89 

ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 18 780 39,64 4,64 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и 
на съединителната тъкан 

23 442 49,48 5,79 

ХIV Болести на пикочо-половата система 36 460 76,95 9,01 

ХV Бременност, раждане и послеродов период 3 964 8,37 0,98 

ХVII 
Вродени аномалии [пороци на развитието], 
деформации и хромозомни аберации 

552 1,17 0,14 

ХVIII 

Симптоми, признаци и отклонения от 
нормата, открити при клинични и 
лабораторни изследвания, 
некласифицирани другаде 

16 794 35,45 4,15 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други 
последици от въздействието на външни 
причини 

27 133 57,27 6,70 

Забележка: Данните са получени след обработка на годишните статистически 
отчети на ЛЗ за извънболнична помощ в областта. 
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5. ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ОКОЛНАТА СРЕДА В РЕЗУЛТАТ НА 
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕТО НА 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ, ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ НОРМАЛНА 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, ГЕНЕРИРАНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИ И СЪЗДАВАНЕТО НА ДИСКОМФОРТ  

5.1. Атмосферен въздух 

5.1.1. По време на строителството 

5.1.1.1. Прахови емисии 
Прогнозните прахови емисии при изпълнение на изкопни работи, на обратна 

насипка за оформяне на площадките на стълбовете и ландшафтно оформление с 
остатъчните изкопани земни маси и т.н. могат да се определят по емисионни фактори на 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, NFR3 код 2.A.5.b - 
Construction and demolition: 

{

общ прах

ФПЧ10

ФПЧ2.5

} =
брой дни на определена дейност 

365 дни
× {

0.162 
 0.0812

 0.00812

[kg] × работна площ [m2]}  

Следователно при 10 дни изкопни работи на стълб, общото годишно количеството 
на обща прах и фини прахови частици са дадени в Таблица 5-1. 

Таблица 5-1 Количество прахови емисии 
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m m2 m3 m2 kg 

1.1 384 4 4 100 614 400 38 400 170.4 85.4 8.5 

2 320 512 000 32 000 142.0 71.2 7.1 

Преместване 11 17 600 1 100 4.9 2.4 0.2 

 

Намаление на прахоотделяне може да се осъществи при използване 
оросителната система за поддържане на достатъчна влага на работната площадка през 
сухите летни и есенни месеци, като нивата на праховите емисии (контролирани емисии) 
се снижават с 80% . 

Очакваното въздействието ще е краткотрайно, временно и с ограничен 
обхват за хората и екосистемите, без кумулиращ ефект за почвите и обратимо за 
атмосферата. Степента на въздействието е много ниска. 

5.1.1.2. Газови емисии 
Вредни вещества в отработилите газове от двигателите с вътрешно горене (ДВГ) 

на техниката, осъществяваща строителните и транспортни дейности са основните 
замърсители, които ще се отделят във въздуха, а именно въглеродни и азотни оксиди, 
леснолетливи органични съединения, сажди (ФПЧ10) и нищожни количества кадмий и 

                                                
3 
NFR (Nomenclature for Reporting) – номенклатура за докладване на генериращите емисии процеси, 
която позволява пълно съвместяване и съответствие между всички национални докладвания по 
Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP); пред 
Секретариата на Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC) и пред 
Европейската агенция за околна среда (EEA). 
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устойчиви органични замърсители. Тяхното количество зависи от броя и вида на 
използваната механизация и режима на работа. 

Въздействието от строителната техника като площен източник ще е локално, 
временно, краткотрайно, обратимо, и незначително. Степента на въздействие е 
много ниска. 

5.1.1.3. Залпови емисии 
По време на подготовка на площадката за фундаментите в трудни терени или 

неблагоприятни геотехнически условия (напр. скалисти участъци) ще се изисква взривни 
работи. Проектът не предвижда масови взривявания, а само залагане на експлозиви в 
единични отвори. 

Взривната дейност е източник на замърсяване на атмосферния въздух при 
изработването на взривните дупки и при взривното превръщане на взривните вещества. 
Последното е краткотрайно залпово и е съпроводено с отделяне на прах и токсични 
газове (основно CO и NOx) в незначителни количества. 

Правилникът за безопасност на труда при взривни работи регламентира 
необходимия технологичен престой за проветряване след взривяване, с оглед да се 
гарантира разсейването на прахо-газовия облак и снижаването на концентрациите от прах 
и токсични газове.  

Очакваното потенциално въздействието ще е локално, временно, 
краткотрайно, обратимо, и незначително. Степента на въздействието е 
пренебрежима. 

5.1.1.4. Транспортна схема 
Необходимите материалите за изграждането на новата ВЛ 400 kV (болтова 

конструкция за стълбовете, арматурни части за изолаторни вериги, проводници и 
мълниезащитни въжета и др.) и бетон за фундамента, както и необходимата строителна 
техника (багер, кран, машини за теглене на проводник и др.) до всеки стълб (и за Вариант 
1.1 и за Вариант 2) ще се транспортират по републиканската или общинска пътна мрежа 
като: 

Обектът е линеен и изпълнението на строителните дейности се планират на 
етапи - линеен участък от 10 km, които се изпълняват за 3 месеца.  

Кумулативното натоварване по участъци от първокласните републикански пътища 
е най-ниско (около 1% за А2, I-6 и под 3% за I-2), докато за третокласните и 
четвъртокласни пътища – например по път III-208, който ще бъде основен за достъп да 
двете алтернативни трасета на новата ВЛ 400 kV натоварването за отделни замърсители 
достига само до 7.5%, което е пренебрежимо малко за зоната на въздействие на 
Транспортния план. 

Емисии се изпускат директно в атмосферния въздух от ауспусите на 
автомобилите за периода на строителството.  

На базата на направения анализ, заключението е, че липсват условия за 
създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух в района за реализация 
на ИП от строителните дейности. Не се застрашава качеството на атмосферния 
въздух (КАВ) в районите на трасето на новата ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст 
„Бургас“. 

5.1.2. По време на експлоатация  

Пренасянето на електрическа енергия по далекопроводи не причинява 
замърсяване на въздуха, водата и почвата. Не се очаква въздействие. 

5.1.3. По време на закриване 

Очакваното въздействие ще е подобно на това при строителството – 
отрицателно, пряко, локално и краткотрайно. Степента на въздействие ще е 
пренебрежима. 
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От направеното изследване за въздействието върху атмосферния въздух при 
реализацията на проекта за изгражда не на новата ВЛ 400 kV, могат да се направят 
следните изводи: 

Дълготрайно (или средногодишно) 

1. Обектът няма да оказва отрицателно въздействие върху атмосферния 
въздух по отношение на разгледаните замърсители. 

2. Обектът няма да оказва кумулативно въздействие - допълнителното 
натоварване в разглеждания район, вследствие едновременни дейности. Въздействието 
по време на строителството  е пренебрежимо и няма да има отрицателен ефект върху 
населени места и екосистеми в района на елементите на проекта. 

Краткотрайно 

1. Обектът няма да оказва краткотрайно въздействие върху 
атмосферния въздух по отношение на разгледаните замърсители. 

В годишен и краткосрочен аспект качеството на атмосферния въздух няма 
да бъде повлияно отрицателно след реализация на инвестиционното предложение 
за изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ като въздействието 
е приемливо в локален, регионален и трансграничен мащаб. 

 

5.1.4. Предлаган вариант в резултат на проведените проучвания, анализи и 
прогнозните оценки за въздействие върху компонентите и факторите на 
околната среда 

Обсъдените алтернативи за реализация на трасето на новата ВЛ 400kV от п/ст 
„Варна“ до п/ст „Бургас“ са Вариант 1.1 и Вариант 2. 

Газо-прахови емисии в атмосферния въздух ще има единствено по време на 
строителството по изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“. На база 
извършената в ДОВОС оценка на потенциалните въздействия по отношение на компонент 
„атмосферен въздух”, 2-те алтернативи за реализация на далекопровода имат равна 
значимост на въздействие – от много ниска до пренебрежима. 

Нито една от алтернативите не води до потенциална опасност от антропогенното 
замърсяване на въздуха с наднормени стойности на замърсители в района на ИП. 
Въздействията от емисиите на замърсители са много под границите на допустимите 
норми за опазване на човешкото здраве и промяна на качество на атмосферния въздух 
(КАВ). 

Следователно по отношение на КАВ и двете алтернативи – Вариант 1.1 и 
Вариант 2 са подходящи за реализация. 

5.2. Повърхностни и подземни води 

5.2.1. Повърхностни води  

По време на строителството 

Една от основните дейности, свързана с изграждането на високоволтовата линия 
е изкопаване на земната маса с цел полагане на фундаментите на стълбовете. Същите е 
предвидено да се ситуират на места, които няма да са в непосредствена близост до 
повърхностни водни тела. 

Като резултат от по-горе упоменатото може да се заключи, че не се очаква 
въздействие върху повърхностните водни обекти, като резултат от реализирането на 
инвестиционното предложение. Изграждането на новата ВЛ 400kV няма да предизвика 
изменение в режима на водните течения и няма да повлияе отрицателно върху общото 
състояние на водните екосистеми. При изграждането и експлоатацията на 
високоволтовата линия няма да се налагат корекции на реки, хидротехнически 
съоръжения и др. 
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Изграждането на обекта не е свързано с водопотребление и няма да окаже 
влияние върху съществуващите водоизточници, било то от повърхностни или подземни 
води. Вариант 1.1 на проектното трасе пресича проектен пояс II и проектен пояс III на СОЗ 
на язовир „Георги Трайков“, докато вариант 2 преминава в непосредствена близост до 
проектен пояс III. 

Експлоатацията на обекта е процес, който не е свързан с генериране на 
количества отпадъчни води. В хода на реализиране на инвестиционното предложение, 
през всеки един от етапите на строителство, експлоатация и закриване, не се предвижда 
използването на каквито и да е опасни химични вещества и смеси, като се изключат 
дизела и маслата, необходими за работа на строителната техника и опасните химични 
вещества, които ще бъдат използвани при евентуална нужда от извършване на взривните 
работи и които към момента не са ясни. Същите ще бъдат определени спрямо 
характеристиката на терена, съгласно проектът за извършване на взривни работи, който 
се предвижда да бъде изготвен на един по късен етап. Предвид характеристиката на 
терена, не се очаква участъците, където ще се предвидят взривни работи, да бъдат в 
непосредствена близост до повърхностни водни обекти. В случаите, когато се установи 
необходимост от взривни дейности в зони, евентуално засягащи повърхностни водни 
тела, то въз основа на данните от проекта за извършване на взривни работи ще се оцени 
вероятността за увреждане на съответното водно тяло и при необходимост ще се търси 
друго екологосъобразно решение за извършване на изкопи в скали. В допълнение може 
да се каже, че не се предвижда съхраняване на дизелово гориво и масла в рамките на 
строителните площадки. Поддръжката на техниката ще става в специализирани за целта 
сервизи. Ето защо може да се заключи, че не се очаква директно и/ или индиректно/ 
вторично замърсяване на повърхностните води в района на инвестиционното 
предложение, резултат от използването на опасни химични вещества. 

Строителните дейности ще са ограничени в малък периметър около зоните на 
фундиране на стълбовете. Замърсяване на повърхностните води в района е възможно 
единствено при аварийни ситуации със строителната техника, като в такива случаи е 
необходимо незабавно да се пристъпи към преустановяване на дейностите и 
отстраняване на аварията и/ или почистване на засегнатия терен, с цел недопускане 
вторично/ индиректно замърсяване на повърхностните води. 

По време на експлоатацията 

Не се очакват изменения в режима на водните течения, тъй като с реализацията 
на проекта не се предвижда водоползване, корекции на реки, хидротехнически 
съоръжения и др. Проводниците на ВЛ ще преминават надземно по цялото трасе, над 
деретата и коритата на реките на носещите ги стълбове. 

Експлоатацията на обекта няма да се окаже влияние върху количествения режим 
и качествата на повърхностните води, общото състояние на водните екосистеми и 
процесите на самоочистване в условията на нормални и сухи години. 

По време на закриването 

Към настоящия момент може да се заключи, че не се очакват въздействия върху 
повърхностните водни тела по трасето на високоволтовата линия на етапа на закриване 
на обекта и неговото извеждане от експлоатация. 

Заключение: Хидроложките условия по трасето при двата разглеждани варианта 
са сравнително равностойни. По отношение на въздействието върху качеството на 
повърхностните води няма съществена разлика кой от вариантите ще се реализира, като 
предвид преминаването на вариант 1.1 на трасето през проектен пояс II и проектен пояс 
III на СОЗ на язовир „Георги Трайков“, то като предпочетена алтернатива може да се 
посочи вариант 2. 

При „нулевата алтернатива“ състоянието на повърхностните водни тела остава 
непроменено, което важи при реализацията и на другите алтернативи. 
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5.2.2. Подземни води  

4.2.2.1. Идентификация на въздействията 
Основните дейности, които могат да повлияят върху подземните води  са тези, 

които нарушават геоложката среда и почвения слой. Това на първо място са изкопните 
работи за изграждане фундаментите на стълбовете и нарушаване на приповърхностния 
слой при помощните дейности - прокарване на пътища, работни площадки и др.  

Основното въздействие върху подземните води по време на строителството ще 
се изразява в нарушаване на зоната на аерация на подземните води, съкращаване на 
пътя на движение на подхранващите валежни води в зоната на изкопите, което би 
спомогнало за по-бързо проникване на евентуални замърсители. В зоните, където нивото 
на  подземните води е по-плитко от 4 m, е възможно то да запълни дъното на изкопите и 
да се наложи отвеждане на постъпилите подземни води. При по-водообилни зони е 
възможно да се провеждат краткотрайни водопонизителни мероприятия. Ако се 
провеждат такива мероприятия в непосредствена близост до някои извори, съобразно 
геолого-хидрогеложките условия е възможно временно въздействие върху водните им 
количества. След изливането на фундаментите и запълване на изкопите тези 
въздействия се прекратяват и естественото състояние на подземните води се 
възстановява. Така по-време на експлоатацията не се очаква да има въздействие върху 
подземните води. 

Нарушаването на почвения слой ще има ограничен характер, при прокарване на 
временни пътища и строителни площадки- Това, като цяло слабо ще промени условията 
на подхранване на подземните води поради премахване на почвения слой и временно 
пренасочване посоката на оттичане на временните валежни води.  

При стриктно спазване на изискванията на технологичната дисциплина и за 
безопасност на труда не би трябвало да има условия за промяна химичното състояние на 
подземни води. Замърсяване може да се осъществи само при аварийни разливи на 
нефтопродукти  и нерегламентирано изхвърляне на битови и други отпадъци и води.  

4.2.2.2.Оценка на въздействията 

Въздействието върху подземните води по време на строителството ще бъде 
ограничено, в зоните на изкопите за фундаментите на стълбовете, като то ще е 
незначително в участъците, където тези изкопи няма да достигнат до водонаситени зони. 
Единствено, поради временното и краткотрайно намаляване дебелината на ненаситена 
зона, само при интензивни валежи, може да се очаква по-лесното проникване на 
временни води до подземните води. След полагането на фундаментите възможността за 
по-бърза инфилтрация ще бъде напълно прекратена. Тези въздействия са малко 
вероятни, локални, краткотрайни и бързо възстановими. Значимостта им е несъществена.   

При положение че изкопите за фундаментите са разположени в зони с плитко 
разположени нива на подземните води, ще се наложи временно и краткотрайно 
отвеждане на тези води. Тези зони са свързани най-много с кватернерните алувиални 
водоносни хоризонти, с понижените релефни участъци на другите хидрогеоложки 
единици, както и в зоната на контактни извори в слоестите водоносни комплекси. Имайки 
предвид, че съществува възможност за подбор на местоположение на стълбовете, част от 
такива зони би могло да се избягват. По-трудно е избягване изграждане на стълбове в 
обсега на терасите на реките. В такива случаи, при плитки нива, ще се наложи понижение 
на водното ниво. Въздействието ще е директно, краткотрайно, слабо до средно, 
възстановимо. Обхватът ще е локален а значимостта на въздействие ще бъде малка. 

Изграждането на временни пътища и строителни площадки е много малко 
вероятно да въздейства върху подземните води. Отнемането на почвения слой 
пренебрежимо малко ще се отрази върху инфилтрацията на валежи в дълбочина.   
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При спазване на технологична дисциплина и недопускане на аварийни разливи на 
гориво-смазочни материали и нерегламентирано складиране на битови и други отпадъци 
и течности, не се очакват промени в химичното състояние на подземните води. 

Предвид на това, че съществуващите водоизточници в разглеждания район са 
извън обсега на зоните на строителните площадки, няма опасност за въздействие върху 
тях. Трасето пресича пояси II и III на СОЗ на защитени обекти, в които, съгласно 
Приложение № 2, към чл. 10,ал. 1 на Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди) са регламентирани  съответните ограничения и забрани, като нито една 
от предвидените в проекта дейности не е между тях.  

По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху подземните води. 
Ако при възникване на аварии се наложи провеждане на допълнителни изкопни работи, 
въздействията ще бъдат аналогични на тези при строителството. 

5.3. Земи и почви  

В периода на строителство не се очакват въздействия върху почвите, които ще 
доведат до съществена промяна в състава и свойствата на почвите, а оттам и до промяна 
на естественото им плодородие и екологичното им състояние, като изключим разбира се 
временното нарушаване на строежа на почвата във връзка с изграждането на 
фундаментите на стълбовете. То ще засегне минимални площи (2,4 ha, равняващи се на 
0,46 % от общия обхват на въздействието по цялото трасе от 86,821 km, от п/ст “Варна” до 
п/ст “Бургас”). Възможно е да настъпи частично вторично уплътняване на почвата в 
резултат на използването на тежка строителна и монтажна техника. Това важи най-вече 
за излужените черноземи, типичните и излужени канелени горски почви, излужените и 
канеленовидни смолници, част от алувиално-ливадните почви, типичните и карбонатните 
черноземи. 

Очакваното остатъчно въздействие би било незначително при прилагане на 
рекултивационни дейности и спазване на препоръките от настоящия доклад. Възможно е 
споменатите въздейстивия да доведат и до задълбочаване или поява на деградационни 
процеси като ерозията (водна и ветрова) и повърхностното преовлажняване. Очакваното 
остатъчно въздействие по отношение на ерозията е със слаба значимост при прилагане 
на рекултивационни дейности и спазване на препоръките от настоящия доклад. 

Възможни са локални замърсявания на почвите с нефтопродукти (гориво-
смазочни материали) при евентуални аварии със строителната и монтажната техника. 
Предполага се, че те ще имат подчертано ограничено разпространение и като се има 
предвид самоочистващата способност на почвата, не се очакват съществени изменения в 
състава и свойствата на почвите. 

По време на експлоатацията на ВЛ не се очаква временна или постоянна 
промяна в земеползването и топографията на прилежащите на трасето земеделски земи 
(обработваеми земи, пасища и ливади), както и увеличаване на интензивността на 
земеползване. Не се очаква да продължат да се реализират коментираните 
неблагоприятни въздействия върху почвите, възникнали по време на строителството. 
Единствено може да се очаква незначително като степен и площ (max 100 m2 под всеки от 
стълбовете на ВЛ) замърсяване на почвите с тежкия метал Zn, особено при 
наблюдаваната тенденция на увеличаването на честотата на киселинните дъждове през 
последните десетилетия в резултат на атмосферното замърсяване. Замърсяването ще се 
реализира чрез инфилтриране на валежните води, влезли в контакт с поцинкованите 
части на стълбовете на ВЛ в почвата, намираща се под стълбовете. Ще бъдат засегнати 
повърхностните части на почвения профил – орницата на обработваемите земи на 
дълбочина 20-25 сm и чима в пасищата и ливадите на дълбочина максимум до 10-15 сm. 

http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
http://www5.moew.government.bg/wp-content/uploads/filebase/Legislation/Naredbi/vodi/N3_SOZ.pdf
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Съгласно научни изследвания по проблемите на тежко-металното замърсяване на 
почвите от енергетиката се предполага, че може да се стигне единствено до известно 
завишаване на фоновите концентрации на този представител на тежките метали в 
почвите, при това в слаба степен, което не застрашава екосистемните функции на 
почвата и няма да окаже отрицателни въздействия върху растителността в споменатия 
обхват.  

Неблагоприятни въздействия в резултат от аварийни ситуации по време на 
експлоатацията на ВЛ - последици при бедствия (земетресения, наводнения, ураганен 
вятър), инциденти, аварии и кризисни ситуации) съгласно Описанието на проекта, които 
могат да възникнат при почвите, са резултат единствено на възникването на пожари 
поради техническа неизправност, аварии в електропреносната мрежа, мълнии, случайни 
или умишлени палежи на гори или земеделски площи. Изразяват се в промяна на 
почвената реакция в посока на известно алкализиране, увреждане на почвената 
структура, засилване на дехумификацията поради свързаната с пожарите загуба на 
органично вещество и унищожаването на почвените микроорганизми. 

В периода на експлоатация при спазване на технологичните изисквания и 
осъществяването на препоръчаните смекчаващи мерки по време на изграждането на 
инфрастуктурния обект и провеждане на рекултивацията (инженерно-техническа и 
биологична) в строителния сервитут на трасето се очаква остатъчните неблагоприятни 
въздействия върху почвите да бъдат минимализирани до степен на естествено 
развитие на деградационните процеси.  

Кумулативно въздействие 

Неблагоприятни кумулативни въздействия в резултат от строителството и 
експлоатацията на ВЛ и тази от други идентифицирани реализирани проекти  не се 
очаква да възникнат при почвите като изключим вероятните, коментирани по-горе 
аварийни ситуации (пожари поради различни причини). 

5.4. Геоложка среда 

4.4.1. Идентификация на въздействията 

Предвидените дейности за реализацията на инвестиционното предложение, които 
ще окажат въздействие върху геоложката среда са изкопните работи за фундаментите на 
стълбовете и евентуално прокарването на нови временни пътища.  

За достъп до местата на стълбовете ще се използват съществуващи полски и/или 
горски пътища, но на места е възможно да се наложи направата на нови временни 
пътища. В зависимост от местоположението, при тази дейност е възможно да бъде 
засегната и незначителна част от геоложката среда. 

Обхватът на очакваните въздействия върху геоложката среда ще бъде в най-вече 
в границите на площадките за фундаментите на стълбовете.  

4.4.2. Оценка на въздействията 

По време на строителството 

Въздействието по време на строителството при изкопите на фундаментите за 
стълбовете е незначително до слабо, директно, отрицателно и необратимо, а значимостта 
на очакваното въздействие е слаба.  

В участъци със здрави скали за изкопите ще се наложи използването на взривни 
работи. При тези случаи се нарушава по-голям интервал от геоложка среда, което 
определя средна степен на въздействие, а значимостта на въздействие ще бъде умерена. 

При стриктно изпълнение на методите на строителство и складиране на 
материалите не се очаква замърсяване на горната част от геоложката основа. 
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Съгласно направената Справка в МЕ, трасето не пресича находища на полезни 
изкопаеми, поради което не се очаква въздействие върху подземните природни богатства.  

При изграждането на нови временни пътища вероятността да се засегне 
геоложката среда е минимална, поради което няма да има въздействие върху нея или то 
ще бъде незначително. 

По време на експлоатацията  

По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху геоложката среда. 
Ако при възникване на аварии се наложи провеждане на допълнителни изкопни работи, 
въздействията ще бъдат аналогични на тези при строителството. 

Въздействията върху геоложката среда ще бъдат незначителни локални, 
отрицателни и дългоосрочни. 

5.5. Ландшафт 

4.5.1. Идентификация на въздействията  

Преките въздействия от строителството ще бъдат ограничени в сервитутната 
зона, чиято ширина включва разстоянието между крайните проводници, допълнено с по 3 
m от двете страни. В зависимост от използваните стълбове, засегнатата зона се изменя 
от 26 до 50 m.  

При строителството, особено в горските участъци, ще настъпи физическа 
промяна на ландшафта. Тя ще се изразява в загуба на дървесна и храстова растителност, 
а въздействията ще бъдат локални, отрицателни, дългосрочни и обратими. В участъците 
с обработваеми площи нарушенията ще представляват основно загуба на земеделска 
земя. Въздействията ще бъдат локални, отрицателни и обратими.  

Земите под електропроводите няма да се използват за застрояване на жилищни 
сгради и върху тях няма да се извършват строителни работи, ще се допускат само 
земеделски дейности, с изключение на засаждането на многогодишни дървесни видове с 
височина над 4 метра 

Непреки въздействия върху ландшафта ще бъдат предизвикани от нарушаване 
на визуалното възприятие на ландшафта, породено от видимостта на стълбовете, чиято 
височина може да достигне 50 m и просеките за изтеглянето на проводниците в горските 
участъци.  

При строителството ще настъпят физически промени в ландшафта. Това са: 

 Загуба на обработваема земеделска земя; 

 Временно нарушение на ландшафта и изгледа около трасето; 

 Временно изграждане на насипища с почвен слой и изкопни маси; 

 Временно присъствие на строителни машини, съоръжения и превозни 
средства; 

 Постоянна загуба на добре развита растителност в просеките в горските 
участъци. 

Освен тези физически промени в ландшафта, ще възникнат въздействия върху 
характера на околното пространство в резултат на видимостта на строителните работи и 
стълбовете.  

4.5.2. Оценка на въздействията 

По време на строителството 

Чувствителността на ландшафта по трасето се изменя от ниска до средна в 
зависимост от групата на ландшафтите, които ще бъдат засегнати. В участъците заети от 
горски ландшафти, където ще бъде направена просека и ще настъпи физическа промяна 
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на ландшафтите, чувствителността е по-висока (средна). В участъците заети от 
земеделски земи няма да се стигне до такава промяна и там чувствителността е много 
ниска. 

Предвид временния характер на строителните работи, степента на въздействие 
върху ландшафта е от ниска до средна, а значимостта на въздействието ще бъде от 
слаба до умерена. 

Въздействието върху ландшафтите ще бъде по-значително в участъците заети от 
горски ландшафти, които са с по-висока чувствителност. Тези ландшафти заемат около 
20% от дължината на трасето. В участъците със земеделски земи, имайки предвид 
ниската им чувствителност, въздействието ще бъде незначително. 

Визуалното въздействие се определя предимно от визуалната откритост на 
ландшафтите. В районите, където трасето преминава през залесен ландшафт, 
строителните работи ще бъдат до голяма степен скрити. В този случай чувствителността 
към промяната е ниска. В местата, където трасето преминава през открити участъци с по-
голяма видимост, визуалното въздействие ще обхване по-широк ландшафтен коридор и 
ще бъде налице средна чувствителност. 

Визуалното въздействие по трасето е разгледано в места, където се очаква 
жители на селища и други случайни наблюдатели да имат видимост към строителните 
дейности. Жителите на близките населени места обикновено се оценяват като субекти с 
висока чувствителност към предвидените промени. За разлика от тях, преминаващите 
пътници са с ниска чувствителност към предлаганата промяна, като се има предвид 
техния кратковременен визуален интерес към околността. Предвид относително 
краткотрайните строителни работи, степента на въздействие се очаква да бъде от ниска. 
За жителите на близките населени места, които ще наблюдават по-продължително 
строителните дейности, се очаква да изпитат степен на въздействие в интервала от 
средна до висока, а за пътуващите тя ще бъде от ниска до средна. Значимостта на 
въздействието по време на строителството ще бъде ниска до средна. 

 

По време на експлоатацията 

В участъците, където трасето преминава през горски ландшафти след 
строителството ще останат просеки. Там физическите промени в ландшафта ще се 
изразяват в постоянна загуба на добре развита растителност. Тези просеки ще се запазят 
през цялото време на експлоатация. За тези участъци степента на въздействие се 
оценява като висока, чувствителността е от средна до висока, а значимостта на 
въздействието ще бъде силна. Имайки предвид,че участъците заети от гори са 
сравнително малко, то значимостта на въздействие за цялото трасе е от слаба до 
умерена. 

В участъците със земеделски ландшафти промяната ще бъде постоянна загуба 
на земеделска земя при местата на стълбовете. Поради малката площ, която ще бъде 
засегната, степента на въздействие ще бъде ниска, чувствителността - ниска, а 
значимостта на въздействието върху характера на приемащия ландшафт ще бъде слаба. 

Визуалното въздействие ще обхваща цялата дължина на трасето поради 
видимостта на стълбовете и проводниците на високоволтовата линия. Най-засегнати ще 
бъдат жителите на селищата в районите с хълмист релеф, за които просеката ще бъде 
видима през целия период на експлоатация. Тези жители са и с висока чувствителност 
към промяната в ландшафта. Степента на въздействие за тях се определя като средна. 
За случайно преминаващите наблюдатели и пътуващите чувствителността ще бъде 
ниска, поради краткото време, през което ще бъдат подложени на въздействието. Това 
определя значимостта на въздействие в тези участъци като умерена. В нискохълмистите 
и равнинни райони, където видимостта е по-малка, жителите на околните селища ще 
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бъдат с ниска чувствителност, степента на въздействие ще бъде много ниска и съответно 
значимостта на въздействието за тях ще бъде слаба.  

5.6. Биологично разнообразие и неговите елементи 

5.6.1. Изменения в състоянието на растителността в резултат от реализирането на 
обекта  

Унищожаване на растителна покривка 

При подготовката на сервитута дървесната и храстова растителност ще бъде 
изцяло премахната в 60 m коридор.  

Представителните местообитания по трасето са с по-висока стойност/ 
чувствителност. Поради сравнително по- ограниченото им разпространение в страната, 
относителната засегната площ от трасето е по-голяма. Поради това значимостта на 
въздействието е оценена като средна.  

В горите, в сервитута загубата на дървесна и храстова растителност ще бъде 
постоянна. Няма да се допуска развитие на дървета и храсти, земите в тази ивица ще се 
рекултивират с тревни видове. При проектиране на трасето преминаването през горски 
местообитания е сведено до минимум. По данни на ФАО (2005) общата територия, 
заемана от гори в страната е 3734000 ha (или около 33,4% от територията). Трасето на 
ВВЛ засяга малка част (0.00003%) от горите в страната. Поради относително тясната 
сервитутна ивица степента на въздействието е оценена като ниска. Поради постоянното 
въздействие чувствителността на рецептора е оценена като висока. Очакваната 
значимост умерена.  

При откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при 
фундиране на стълбовете (64 400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 
постоянна загуба на стълб). Загубата на местообитание ще е много малка.  

При полевите проучвания по трасето, проведени през полеви сезон 2016 в 
сервитута на ВВЛ не са установени находища на консервационно значими видове 
растения.  

Според данните събрани по проект "Картиране и определяне на 
природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" (МОСВ) в 
района на ИП се срещат 2 вида растения от Директива 92/34/ЕИО - Ruscus aculeatus и 
Himantoglossum caprinum. Находища на двата вида не са установени в рамките на 
сервитута на ВВЛ при полевите проучвания по трасето, проведени през полеви сезон 
2016.  

Трансформация на естествения характер на растителната покривка поради 
навлизане на чужди, рудерални и инвазивни видове  

Премахването на дървесната растителност в сервитута би могло да 
благоприятства пренасянето и развитието на чужди, рудерални/синантропни и инвазивни 
видове, които, ако се развият в засегнатите територии, да навлязат и в други части на 
зоната. Тъй като растителността извън сервитута в горски участъци няма да бъде 
премахвана, това ще редуцира потенциала за разпространение на внесени видове. 
Поради това чувствителността на местообитанията се определя като средна. Поради 
малката площ на очакваното въздействие големината му се определя като ниска. 
Значимостта на въздействието е оценена като умерена.  

По време на експлоатацията на ИП се очаква премахване на дървета и храсти в 
сервитута. Въздействието е ниска големина. 

5.6.2. Изменения в състоянието на фауната в резултат от реализирането на обекта 

5.6.2.1. Бозайници (без прилепи)  

Открити местообитания  
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В откритите местообитания (включително обработваемите земи) могат да се 
срещат редица видове бозайници, както често срещани (масови), така и консервационно 
значими видове.  

Масовите видове, които потенциално могат да се срещат в района на ИП са 
къртица (Talpa europaea), обикновена полевка (Microtus arvalis), източноевропейска 
полевка (Microtus rossiaemeridionalis), подземна полевка (Microtus subterraneus), полска 
мишка (Apodemus agrarius), див заек (Lepus capensis), лисица (Vulpes vulpes), черен пор 
(Mustela putorius) и др. За споменатите масови видове се очакват загуба на 
местообитания, загуба на индивиди и безпокойство. Възможно е отделни индивиди да 
пострадат, но не се очаква това да повлияе състоянието на техните популации в района 
на въздействията. Не се очаква значително въздействие върху популациите на масовите 
видове бозайници в района на ИП.  

Консервационно значими видове бозайници, потенциално обитаващи 
обработваеми земи/открити местообитания и срещащи се в района са лалугер 
(Spermophilus citellus) и пъстър пор (Vormela peregusna). Потенциалните въздействия 
върху тях са:  

При откритите местообитания загуба на местообитание се очаква само при 
фундиране на стълбовете (64 400 m2 на стълб по време на строителството, 4 m2 
постоянна загуба на стълб). В откритите местообитания могат да се очакват не повече от 
200 стълба, с обща засегната площ по време на строителството 1280 ha.  

Потенциалните въздействия са загуба на местообитание, загуба на индивиди и 
безпокойство. Поради малката засегната площ не се очакват значителни въздействия. 
Въпреки това за част от въздействията са предложени смекчаващи мерки.  

По време на експлоатацията на ИП не се очаква въздействие върху бозайниците 
в открити местообитания.  

Горски местообитания  

При подготовката на сервитута дървесната и храстова растителност ще бъде 
изцяло премахната в 60 m коридор. Често срещани видове, които биха могли да бъдат 
засегнати са  Talpa europaea, Meles meles, Sus scrofa и др. Консервационно значими 
видове, които биха могли да бъдат засегнати са Canis aureus, Canis lupus, Dryomys 
nitedula, Felis silvestris, Martes martes, Muscardinus avellanarius.  

Очакваните въздействия са загуба на местообитание, загуба на индивиди 
фрагментация на местообитанията, изолация и безпокойство. Засяга се относително 
малка площ (в 60 m сервитут попадат около 0,00003% от горските местообитания в 
България), поради което очакваното въздействие не е значително.  

По време на експлоатацията се очаква безпокойство. При почистване на зоната 
за сигурност от дървета и храсти. Очакваното въздействие не е значително.  

5.6.2.2. Прилепи 

Откритите местообитания, в които ще се реализира ИП са потенциално 
хранително местообитание за прилепите. Единственото потенциално въздействие е 
безпокойство на прилепи по време на хранене, в случай, че дейности се извършват нощно 
време. Поради голямата подвижност на прилепите и локалния характер на въздействието 
не се очаква значително безпокойство на прилепи в резултат на строителните дейности.  

В горски местообитания се очаква загуба на местообитание, загуба на индивиди и 
безпокойство. Поради относително малката засегната площ от горско местообитание, 
високата подвижност на прилепите и и способност за адаптация не се очаква значително 
въздействие.  

По време на експлоатацията на ИП се очаква локално безпокойство при 
поддръжка на сервитута, но с много ниска големина.  

5.6.2.3. Птици  
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Открити местообитания  

По време на строителството при откритите местообитания загуба на 
местообитание се очаква само при фундиране на стълбовете (64 400 m2 на стълб по 
време на строителството, 4 m2 постоянна загуба на стълб). В откритите местообитания 
могат да се очакват не повече от 200 стълба, с обща засегната площ 1280 ha. Откритите 
местообитания, които ще бъдат засегнати при изграждането на ВВЛ предлагат както 
гнездово, така и хранително местообитание за голям брой видове.  

Очакваните въздействия са загуба на индивиди, безпокойство, загуба на 
индивиди. Поради малката засегната площ големината на въздействията е оценена като 
много ниска. Птиците са по-чувствителни по време на размножителния сезон, но не се 
очакват значителни въздействия.  

По време на експлоатацията на ВВЛ в откритите местообитания може да се 
очаква загуба на индивиди в резултат от сблъсък с електропровода. Най-често птиците се 
сблъскват с т. н. мълниезащитно въже – ненапрегната жица, минаваща над напрегнатите, 
предпазваща електропровода от мълнии. Трасето избягва язовир "Цонево", където рискът 
от сблъсъци на птиците с електропровода е значително по-голям, особено през зимата. 
Поради това не се очаква значително отрицателно въздействие върху птиците, в резултат 
от сблъсък с електропровода. Въпреки това, с цел превенция и минимизиране на 
потенциалните въздействия са предложени смекчаващи мерки.  

Горски местообитания  

По време на строителството очакваните въздействия са загуба на местообитание, 
загуба на индивиди и безпокойство. Въздействие се очаква в относително малка площ (в 
60 m сервитут попадат около 0,00003% от горските местообитания в България). 
Очакваните въздействия не са значителни.  

По време на експлоатацията на ВВЛ се предвижда периодично почистване на 
дървета и храсти в рамките на сервитута. В резултат от присъствието на хора и техника в 
зоната може да се очаква безпокойство върху видовете, предмет на опазване. 
Значимостта на безпокойството е оценена като слаба, предвид малката засегната площ и 
характера на очакваните дейности.  

Възможна е и загуба на индивиди в резултат от сблъсък с електропровода (виж 
оценката на въздействие е открити местообитания).С цел минимизирането на 
въздействията са  е предложени смекчаващи мерки.  

5.6.2.4. Влечуги  

В сервитута на ВВЛ, във всички пресичани местообитания, се срещат влечуги – 
както консервационно значими, така и често срещани видове.  

Очакват се загуба на индивиди, загуба на местообитание  и безпокойство. Поради 
малката засегната площ както на открити, така и на горски местообитания значимостта на 
въздействията е слаба.  

По време на експлоатацията се очаква само незначително безпокойство при 
почистване на зоната за сигурност от дървета и храсти.  

5.6.2.5. Хидробионти (земноводни, риби и водни безгръбначни) 

По време на строителство: ВВЛ пресича 37 главни реки, от които по-значими са 
р. Луда Камчия, р. Провадийска и р. Камчия. Пресича и голям брой други реки и канали, 
потенциално местообитание за рибите. Строителни дейности в реките, както и в 
непосредствена близост няма да бъдат извършвани, поради което не се очаква 
значително въздействие върху хидробионтите. Очаква се слабо безпокойство и промяна е 
всловията на средата при промяна в засенчеността на хабитатите.  

По време на експлоатацията се очаква безпокойство с по-нисък интензитет, в 
резултат от поддържане на сервитута.  

5.6.2.6. Сухоземни безгръбначни  
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Унищожаването на местообитания е най-съществената заплаха за  видовете 
безгръбначни, обитаващи горски райони. Пряката загуба на местообитание в района на 
сервитута ще бъде перманентна. Това предполага перманентно въздействие върху 
местообитанията в горските екосистеми. Въздействието не е значително поради 
сравнително малката засегната площ на горски местообитания. По време на 
експлоатацията на ИП не се очаква въздействие върху сухоземните безгръбначни в 
района.  

Извеждане от експлоатация 

Въздействията по време на етапа на извеждане на обекта от експлоатация по 
своят характер и значимост ще бъдат подобни на тези, които се очакват по време на 
строителството, както по отношение на флората, така и по отношение на фауната.  

5.6.3. Кумулативно въздействие върху флората ифауната  

Информация за проектите, планирани за изграждане в близост до ВВЛ беше 
получена от компетентните органи (МОСВ и съответните РИОСВ), както и от регистъра на 
МОСВ за процедури по ОВОС (http://registers.moew. government.bg). За повечето проекти 
компетентният орган (МОСВ, РИОСВ) е заключил, че нямат потенциал да окажат 
значително отрицателно въздействие, поради което не е изискана процедура по ОВОС. 
Тъй като тези проекти няма да окажат въздействие върху околната среда, те няма да 
бъдат разглеждани при оценката на кумулативното въздействие върху флората и 
фауната.  

Потенциал за кумулиране на въздействията има с проектите „Изграждане на 
газопровод “Южен поток"“ и "Рехабилитация  на път III 904" I-9 Старо  Оряхово - Долни 
Чифлик- Гроздево-Бозвелийско / Провадия - Дългопол/-III-208". Останалите. Тъй като нито 
един от трите проекта (ВВЛ,  „Южен поток" и "Рехабилитация  на път“) няма да окаже 
значително въздействие върху фауната в района, не се очаква и значително кумулативно 
въздействие.  

5.7. Защитени зони по Натура 2000 и защитени територии  

5.7.1. Защитени зони 

Сервитута на ВВЛ пресича общо 6 Натура зони – 4 защитени зони по Директивата 
за местообитанията и 2 защитени зони по Директивата за птиците (Таблица 4-3).  

  
Всички потенциални въздействия върху зоните от мрежата Натура 2000 са 

оценени в Доклад по оценка за съвместимостта, приложен към ДОВОС. Заключението на 
ДОСВ е, че в резултат от експлоатацията на ВВЛ не се очаква значително въздействие 
върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони от мрежата 
Натура 2000. 

 

5.7.2. Защитени територии  

Поради отдалечеността на защитените територии и локалния характер на 
въздействията не се очаква въздействие върху защитени територии. Защитените 
територии, разположени най-близо до трасето на ВВЛ са ПЗ Добровански гъби, ПЗ 
Водопади Сини вир, ЗМ Преграда, ЗМ Дебелец и ПР Върбов дол.   

5.8. Културно наследство  

Потенциалните значителни въздействия върху обектите на културното 
наследство са резултат от извършването на всички основни и спомагателни дейности и 
изграждането на съоръжения, които се предвиждат от проекта на всички етапи от 
неговата реализация. Една и съща дейност може да оказва различно въздействие върху 
различните обекти на културното наследство, които се явяват рецептори на тези 
въздействия. Тези различия се определят най-вече от местоположението на обекта 
спрямо проектното трасе и предвижданите строителни дейности. Обектите на културното 
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наследство са неизменно свързани с ландшафта и по своята същност представляват 
антропогенна част от околната среда. Поради своите специфики те се отличават от 
другите рецептори на въздействие (като например води, въздух, почви, ландшафт, 
растителен и животински свят) по няколко направления: те са пряко засегнати при 
провеждането на строителни и изкопни дейности; тяхното нарушение е необратим процес, 
възстановяването им е невъзможно, а загубата на научната информация е безвъзвратна.  

В тази връзка определянето на оценката на въздействията върху обектите на 
културното наследство е направена като са отчетени чувствителността на рецептора (вид 
на обект, значимост в културно-исторически аспект и местоположението спрямо трасето) 
и степента на въздействие (вид на предвижданите строителни работи).  

Характерът на инвестиционната инициатива предполага, че в процеса на нейната 
реализацията могат да бъдат застрашени или компрометирани основно археологически 
културни ценности. Според чл. 146 на Закона за културното наследство археологически 
обекти са всички движими и недвижими материални следи от човешка дейност от минали 
епохи, намиращи се или открити в земните пластове, на тяхната повърхност, на сушата и 
под вода, за които основни източници на информация са теренните проучвания. 
Недвижимите и движимите археологически обекти имат статут на културни ценности с 
категория съответно национално значение или национално богатство. Многообразието на 
човешките дейности и огромният хронологически отрязък, в който са създадени и са 
съществували, обуславят  изключително разнообразие на този вид обекти.  

Реализацията на инвестиционното предложение за изграждане на нова ВЛ 400 kV 
от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ ще застраши известни обекти на културното наследство. 
Съществува вероятност, при строителните дейности за изграждане на фундаментите на 
новите стълбове, да бъдат засегнати неизвестни археологически обекти. 

5.8.1. Прогноза на въздействие по време на строителството 

Значителна опасност за нарушаване целостта на културни ценности създават 
строителните работи. На първо място най-сериозна заплаха за археологическите обекти 
представляват т. нар. земни работи – изкопни работи за оформяне на фундаментите на 
опорите на стълбовете. Дейностите, свързани с подготовка на строителни и складови 
площадки, временни обходни пътища, временни депа за изкопни маси и за насипни 
материали, осъществяване на връзки със съществуващи пътища също потенциално 
застрашават археологически структури. Всички видове изкопни работи може да засегнат 
културни напластявания, да разрушат археологически структури или да унищожат 
артефакти.  

Степента на застрашеност на археологическите обекти зависи също от техните 
специфики – вид, хронология, дебелина на културния пласт, наличие на архитектурни 
елементи, параметрите на охранителните зони и др. Най-сериозно са застрашени 
обектите, които попадат най-близо до зоните, в които ще се извършват активни 
строителни дейности – тези, чиято територия ще се оформят изкопи за фундаментите на 
опорите на стълбовете. 

В резултат на предварителния анализ на очакваните отрицателни въздействия 
при изграждане на новата ВЛ 400 kV е изяснено, че всеки от разработените варианти за 
трасе ще застраши известни археологически обекти. При избор на вариант 1.1 (зелен 
цвят)  ще бъдат застрашени 13 археологически обекти, а при реализация на вариант 2 
(син цвят)  – 20 археологически обекти. 

5.8.2. Прогноза на въздействие по време на експлоатацията 

Експлоатацията на новата ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ няма да 
представлява пряка заплаха за културните ценности. Като косвено въздействие трябва да 
се отбележи и промяната на културния и традиционен ландшафт в резултат на 
построяването й. 
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Нормалната експлоатация на ВЛ 400 kV няма да създава заплаха за недвижимите 
културни ценности в непосредствена околност. При аварийни ситуации опасност от 
нарушаване целостта или компрометиране най-вече на археологически културни 
ценности може да се създаде при провеждане на изкопни работи и други ремонтни 
дейности, свързани с навлизане в почвения слой. 

5.8.3. Прогноза на въздействието по време на извеждане на обекта от експлоатация 

Към настоящия момент може да се каже, че извеждането на обекта от 
експлоатация и последващата рекултивация на терена не са свързани с каквито и да е 
въздействия върху културното наследство в района на инвестиционното предложение. 

5.9. Отпадъци  

5.9.1. Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството 

Независимо от предпочетения вариант на трасе на ВЛ се очаква да се генерират 
следните отпадъци, класифицирани съгласно Наредба №2/23.07.2014г. за класификация 
на отпадъците, дадени в Таблица 5-2 по-долу.  

Таблица 5-2 Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на строителството 

Код на 
отпадъка 

Наименование 
Прогнозно к-во 

генериран 
отпадък, t 

12 01 Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на 
метали и пластмаси 

12 01 13 Отпадъци от заваряване 0.010 

12 01 21 Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифоване, 
различни от упоменатите в 12 01 20* 

0.010 

13 01 Отпадъчни хидравлични масла 

13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа непрогнозируемо 

13 02 Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 

13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална основа 

непрогнозируемо 

13 08 Маслени отпадъци, неупоменати другаде 

13 08 99* Отпадъци, неупоменати другаде непрогнозируемо 

15 01 Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита) 

15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 0.5 

15 01 02 Пластмасови опаковки 0.5 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали  2.0 

15 01 04 Метални опаковки 0.1 

15 01 06 Смесени опаковки 1.5 

15 01 10* Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

непрогнозируемо 

15 02 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла 

15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени 
филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (масла) 

2.0 

15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 

0.1 

16 01 Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт 
(включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от 
употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с изключение на 13, 14, 
16 06 и 16 08) 

16 01 07* Маслени филтри непрогнозируемо 

16 01 14* Антифризни течности, съдържащи опасни вещества непрогнозируемо 

16 01 15 Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14 непрогнозируемо 
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Код на 
отпадъка 

Наименование 
Прогнозно к-во 

генериран 
отпадък, t 

16 02 Отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото 
в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 

непрогнозируемо 

16 06 Батерии и акумулатори 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии непрогнозируемо 

17 01 Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия 

17 01 01 Бетон 300 

17 02 Дървесен материал, стъкло и пластмаса 

17 02 01 Дървесен материал 2.0 

17 02 03 Пластмаса 0.5 

17 04 Метали (включително техните сплави) 

17 04 05 Желязо и стомана 200 

17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани 
земни маси 

17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 200 

17 05 06 Изкопни земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 100 

17 06 Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали 

17 06 04 Изолационни материали, различни от упоменатите в 
170601 и 170603 

1.5 

17 09 Други отпадъци от строителство и събаряне 

17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни 
от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

200 

20 01 Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01) 

20 01 36 Излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21, 20 01 23 и 
20 01 35 

0.2 

20 03 Други битови отпадъци  

20 03 01 Смесени битови отпадъци  2.0 

 

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за 
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 
материали, то в едно с изготвяне на техническия проект ще бъде изготвен и съгласуван с 
отговорните инстанции План за управление на строителните отпадъци, съгласно който 
необходимото количество строителни отпадъци ще бъде предвидено да бъдат предадени 
за рециклиране. Това ще стане чрез сключването на договор с фирми, притежаващи 
необходимите разрешителни по ЗУО или Комплексно разрешително. 

Изкопните маси от пръст, камъни и др. при изпълнението на изкопите за 
изграждане на фундаментите ще се съхраняват на съответната площадка и ще се 
използват за обратен насип върху фундаментите и изкопите.  

В процеса на усвояване на площадките за фундаментите, на подходите към 
фундаментите на ВЛ и на монтажните площадки ще се отнема и хумус, който не се отнася 
към отпадъците. Хумусният слой ще се съхранява в рамките на отредения терен и 
оползотвори изцяло при обратното покриване на фундаментите и благоустрояването на 
нарушените по време на СМР терени, в изпълнение на вертикалната планировка около 
отделните обекти.  

Останалите количества неопасни строителни отпадъци ще бъдат извозени 
съгласувано със съответните общински администрации до местата, отредени от тях. 
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Някои от опасните отпадъци, като Хидравлични масла (общ код 13 01), 
двигателни масла, масла за зъбни предавки (общ код 13 02), спирачни и антифризни 
течности, маслени филтри и акумулаторни батерии с електролит (общ код 16 01) и др., е 
възможно да се генерират от транспортната и строителна техника по време на 
строително-монтажните работи само при аварийна подмяна на площадката на обекта.  

Към опасните отпадъци се отнасят и отпадъците от типа опаковки от бои, лакове, 
разтворители, антикорозионна защита и др., които е възможно да се генерират при 
изграждане на отделни елементи в минимални количества, тъй като секциите и 
елементите на ВЛ се доставят с предварително нанесени защитни покрития и за тяхното 
монтиране на место не се изисква ползването на бои, лакове и др. Към тази група могат 
да се класифицират: Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества, код 15 01 10*. 

По отношение на останалите видове отпадъци, които се очаква да се генерират 
по време на строителството на електропровода и съпровождащите го площадкови обекти, 
то се предвижда същите да се предават за последващо третиране на фирми, 
притежаващи необходимите разрешителни по ЗУО или КР. Това ще става въз основа на 
подписан договор.  

Предварителното съхраняване на генерираните отпадъци, преди предаването им 
за последващо третиране, ще става на специално отредени в границите на строителната 
полоса площадки, отговарящи на нормативните изисквания за съхранение на отпадъци. 
От страна на изпълнителя на строителните дейности ще се води отчет за образуваните 
количества отпадъци, по видове, както и за последващо предадените за третиране 
такива. В нормативно определените срокове ще се подават необходимите справки до 
компетентните органи.  

В заключение, въздействието на отпадъците върху околната среда по време на 
строителството на инвестиционното предложение е Незначително като характер; Пряко 
като въздействие; Локално като обхват; Краткотрайно по време; Временно като 
продължителност; Възстановимо; Без кумулативен и комбиниран ефект. 

5.9.2. Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на експлоатацията 

По време на експлоатацията на високоволтовата линия не се очаква генериране 
на производствени и строителни отпадъци, отчитайки спецификата на инвестиционното 
предложение. Генерираните отпадъци ще са от планови ремонтни дейности или аварии 
по трасето на високоволтовата линия. 

Третирането на генерираните по време на експлоатацията отпадъци ще става 
чрез последващото им предаване за третиране на фирми, притежаващи необходимите 
разрешителни по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. 

В заключение, въздействието на отпадъците върху околната среда по време на 
експлоатацията на инвестиционното предложение е следното: 

Предвид липсата на генериране на значителни количества отпадъци, в т.ч. и 
опасни отпадъци и посоченото по-горе по отношение формирането и последващите 
дейности по управлението на отпадъците от поддръжката, въздействието от 
отпадъците може да се счита за незначително (клонящо към нулево) по време на 
експлоатацията на инвестиционното предложение. 

5.9.3. Отпадъци, които се очаква да се генерират по време на извеждане на обекта 
от експлоатация  

Очакваните да се генерират по време на извеждане на обекта от експлоатация в 
основната си част ще бъдат същите, като тези, генерирани в хода на строителството. Към 
момента на извеждане на обекта от експлоатация ще бъде изготвен детайлен проект, 
което ще позволи определяне и класифициране на генерираните отпадъци и 
последващото им третиране, съгласно действащото към онзи момент законодателство.  
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5.10. Опасни вещества 

Строителството и експлоатацията на високоволтовата линия не са свързани с 
отделянето на опасни или токсични вещества. 

Разглежданите варианти на трасе преминават извън границите на урбанизирани 
територии. В непосредствена близост до трасетата не са разположени предприятия, 
класифицирани по реда на глава седма, Раздел I от Закона за опазване на околната 
среда, като такива с „нисък рисков потенциал“ или „висок рисков потенциал“. Новата ВЛ 
400 kV няма отношение към експлоатацията на предприятия, класифицирани с „висок 
рисков потенциал“ или „нисък рисков потенциал по глава седма от ЗООС. 

Не съществува риск от възникване на аварийни ситуации по трасето на 
високоволтовата линя, които да се прехвърлят на площадката на предприятие 
съхраняващо/употребяващо лесно запалими или взривоопасни опасни химични вещества 
(ОХВ) и смеси. Поради осигуреността на електропровода със защита, която мигновено да 
прекъсва ел. захранването и възпрепятства възникването на искри и подпалването на 
пожари, то не съществува риск от възникване на пожарна обстановка, следствие на 
авария на електропровода, дори и в случаите, когато в непосредствена близост до него 
има предприятия, съхраняващи опасни химични вещества и смеси. Няма опасност и за 
възникване на аварийна ситуация по трасето на ВЛ от предприятия, класифицирани като 
такива с „висок рисков потенциал“ или „нисък рисков потенциал“. 

По отношение използването на опасни химични вещества в хода на реализиране 
на проекта, то такива не се предвиждат, с изключение на дизеловото гориво и маслата за 
строителната техника, чието зареждане и поддръжка ще става в специализираните 
сервизи. Не се предвижда съхраняването на каквито и да е опасни химични вещества и 
смеси в границите на строителните площадки.  Използването на опасни химични 
вещества би могло да се наложи в случаите на  извършване на взривни работи в някои 
участъци по трасето, с цел изграждане на фундаментите. Към момента няма яснота, дали 
ще се наложи използването на взривове, както и в кои райони по трасето на 
високоволтовата линия. На следващ етап от реализацията на инвестиционното 
предложение тази необходимост ще бъда експертно оценена и при евентуална нужда от 
извършване на взривни работи, ще се изготви съответният специализиран за целта 
проект, който ще бъде надлежно съгласуван със заинтересованите компетентни органи. В 
случаите, свързани с използване на опасни химични вещества за целите на взрива, то 
съхранението и работата със същите ще става съгласно действащата към момента  
нормативна уредба в областта.  

5.11. Вредни физически фактори: шум, вибрации и вредни лъчения (йонизиращи, 
нейонизиращи) 

По отношение на физическите фактори също е важно инвестиционното 
предложение да бъде осъществено така, че електропроводът с високо напрежение да 
преминава в близост до по-малко населени места, което може да бъде осъществено чрез 
прилагане на същия препоръчан Вариант 2, в сравнение с Вариант 1.1.  

Както е описано в заданието, "Нулева" алтернатива ще означава отказ от 
изпълнението на Инвестиционното предложение за изграждане на обекта и пропуснати 
възможности за изграждане на нова ВЛ 400 kV.  

Строителството на “Въздушна линия 400 kV Бургас – Варна” е източник само 
електрически и магнитни полета с промишлена честота и донякъде на постоянен шум по 
време на експлоатацията на съоръжението. То не е източник на йонизиращи лъчения, 
както и на други от вредни физически фактори, като оптични лъчения, топлинно 
излъчване, йонизиращи лъчения, радиочестотни  и микровълнови ЕМП от спектъра на 
НЙЛ.  

Шум 
Въздействие на шум по време на строителството може да възникне от следните 

дейности: 
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 Трафик на тежки товарни машини (превозващи желязно-решетъчните стълбове, 
кабели, бетон и др.) в зоната на строителство и по най-близките пътища; 

 Изкопни работи, свързани с прилагане на тежки съоръжения за изкопаване на земя 
и полагане на стълбовете, шините, изолаторите (по линията на електропровода). 
При изграждане на подобни съоръжения в други страни е установено, че 

въздействието на шума е ограничено и се отнася само до времето на строителство на 
обекта. 

Строителната механизация е източник на шум и вибрации в рамките на 
строителната площадка. Средното ниво на шума в обекти от този тип надхвърля 85 dВА. 
Работещите в обхвата на строителната площадка задължително използват лични 
предпазни средства (антифони). 

У нас няма специфични норми и изисквания, които да се отнасят до гранични 
стойности за времето на строителството, експлоатацията или други, конкретно за подобен 
род обекти. Поради това в случая се прилагат граничните стойности за работна среда за 
защита на работещите, както и тези за околната среда за защита на населението, 
цитирани по-горе в раздела на Доклада по ОВОС, която въвеждащ и описващ 
съответните компоненти на физическите фактори (шум). 

Максимално допустимата стойност за шума в работната среда, е 87 dB(A), 
докато горното и долното ниво на шума за предприемане на действия от страна на 
работодателите, е съответно 85 dB (A) и 80 dB (A).  

За населените места (жилищни зони и територии), цитираната по-горе Наредба №6 
въвежда 55 dB(A) за еквивалентното ниво на шума през деня, 50 dB(A) вечер и 45 
dB(A) за през нощта (23.00 – 7.00 h), а за жилищните стаи, спални помещения в детските 
заведения и общежития, почивни станции, хотелски стаи, съответно 35 dB(A), 35dB (A) и 
30dB (A). Последните стойности съответстват и на препоръката на Световната здравна 
организация (Guidelines for Community Noise, 1999, Ref. 6-17). 

В инвестиционното предложение няма данни за броя на тежкотоварните 
транспортни средства, както и за броя на работещите строители, въпреки че 
строителството на въздушни електропроводи е изпитана практическа дейност и с 
традиция в нашата страна. Въпреки това, не може да се направи прогноза за 
въздействието на шума в населените места. 

Някои данни от измервания, направени при тежкотоварни транспортни машини, 
както и при използвани в строителството, показват следното: 

 Пътно-строителна техника: 65-105 dB(A) 

 Тежкотоварни машини: 73-93 dB(A) 

 Електровози: 90-98 dB(A) 

 Булдозери: 97-105 dB(A) 

 Багери: 80-91 dB(A). 
Следователно, на работната площадка ще има наднормени стойности на шума, 

съгласно цитираната Наредба № 6/2005 г. 
Шумовите нива, измерени от работа при други строителни обекти, като например 

такива с полагане на тръби за газопровод показват, че на разстояние 100 m от 
строителния обект, независимо от конкретния вид строителна дейност, която се 
извършва, са между 37 dB (A) и 63 dB (A). Поради това в населените места, намиращи се 
над 100 m от обекта, независимо на кое място по протежение на електропровода, дори 
при краткотрайните строителни дейности за изграждането му, ще се спазват изискванията 
на Наредба № 6/2006 г.  

Тук трябва да прибавим и измерванията, получени при работа на ветрогенератори 
в района на Ветрогенераторни паркове, намиращи се на север от гр. Варна. 
Измерванията, извършени през 2016 г. около ветрогенераторите на Ветроенергийния парк 
на с. Българево, в района на с. Българево показва, че нивата на шума са в границата на 
хигиенните норми за ден, вечер и нощ, съгласно изискванията на Наредба № 6/2006 г. 
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В района на изграждане на въздушния електропровод няма ветрогенераторни 
паркове, а единични ветрогенератори, които ще създават незначителни стойности на 
шума, които ще бъдат в границите на хигиенните норми. 

Вибрации 
Вибрациите, които могат да възникнат при определени метеорологични условия, се 

„гасят“ с монтираните на въздушната линия „виброзаглушители“ и не се разпространяват 
в околното пространство, поради което тяхното влияние няма да е обект на оценка в 
ДОВОС. 

Йонизиращи лъчения 
Както беше споменато по-горе, въздушната линия 400 kV не е източник на 

йонизиращи лъчения. 
Потенциална заплаха в региона могат да са атомните централи АЕЦ „Козлодуй” и 

АЕЦ “Черна вода”, намираща се в Румъния, въпреки че те могат да се считат за заплаха в 
много по-широки граници на територии в страната, при евентуална авария, свързана с 
изпускане на радиация. Реакторът на АЕЦ „Черна вода” е различен от този, използван в 
България (тип ВВЕР), и има повишено изпускане на 3H (Тритий). Няма данни за 
извършени измервания след пускането на АЕЦ. 

Тъй като в района няма никакви изкуствени съоръжения и източници, които биха 
могли да създават условия за радиоактивност над фоновите стойности, тук можем да 
обсъждаме само естествената радиоактивност, данни за която са представени в 
предишния раздел на Доклада.  

Не е наблюдавана и тенденция за повишаване на обемната специфична активност 
на естествените и техногенни радионуклиди в атмосферния въздух, с изключение на 
периода от 23.03 до 21.04.2011 г. след аварията в АЕЦ „Фукушима-1”, когато бяха 
регистрирани ниски по стойност активности на някои техногенни радионуклиди (131I, 
134Cs и 137Cs), далеч под допустимите средногодишни норми за обемна активност в 
околна среда. 

При наблюдението на радиационното състояние на необработваеми почви не са 
констатирани надфонови стойности на специфичната активност на естествените и 
техногенни радионуклиди. 

Повърхностните водни течения и басейни в страната са в добро радиационно 
състояние. 

Няма данни от измервания на наличието на радионуклиди и в морската вода на 
Черно море, поради което не може там да се направи анализ на съществуващото 
състояние на радиационния фактор. 

Нейонизиращи лъчения 
Техногенните източници в района на инвестиционното намерение за изграждане на 

високоволтна линия 400 kV Бургас - Варна, са свързани със следните технологии: 

 Електроразпределителни устройства – открити (ОРУ) и закрити (КРУ) с високи 
напрежения 110, 220 и 400 kV, както и със средни напрежения – 10, 20 kV; 

 Електропроводи с високо напрежение (ВН); 

 Възобновяеми източници на енергия, използващи вятъра или слънчевата енергия 
за производство на електрическа енергия – ветрогенератори паркове, 
фотоволтаични системи. 

 Базови станции за мобилна комуникация на 3-те мобилни оператора; 

 Цифрови системи за предаване на радио и телевизионен (ТВ) сигнал; 

 Военни комуникационни системи, както и радари на Пристанищната 
инфраструктура; 

 Подвижни радиолокационни съоръжения на плавателните и летателните 
транспортни средства; 

 Радари и други излъчватели за целите на авиацията. 
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Електрическите и магнитни полета с промишлена честота, които в настоящия 
доклад се явяват най-значимите по отношение на възможно въздействие както върху 
работещите, така и върху населението в района на експлоатациия на електропровода с 
ВН, могат да бъдат сравнени с измервания, извършени около подобни съоръжения в 
страната. Като пример, може да се вземат данните за тези полета на площадката на АЕЦ 
”Козлодуй”, извършени от екип на НЦОЗА през 2013 г., във връзка с изготвянето на 
Доклад за ОВОС на нови съоръжения на площадката на централата.  

Основните източници на СНЧ електрически и магнитни полета (с промишлена 
честота 50 Hz) в работната среда са откритите разпределителни уредби (ОРУ) на 
трансформаторните уредби, шинните системи, прекъсвачите, електропроводите. 
Източници на СНЧ полета (основно магнитни) могат да бъдат и турбинни генератори, 
токоизправители, системи за електрозахранване с ниско напрежение.  

Измерените интензитети на електрическото поле и магнитната индукция от 
специалисти от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) през 1999 
и 2001 г. при честота 50 Hz (промишлена честота) в работната среда на ОРУ са дадени в 
Таблица 5-3.  

 
 

Таблица 5-3 Измерени интензитети на електрическото поле и магнитната индукция 
от специалисти от Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) 
през 1999 и 2001 г. при честота 50 Hz (промишлена честота) в работната среда на 

ОРУ 

 При шини А, В, С При трансформатори 

 

Е

ave 
Emax Bmax Еave Emax Bmax 

kV/m µT kV/m µT 

ОРУ 110 kV 4,96 9,26 3,67 5,97 8,92 14,3 

ОРУ 220 kV 4,2 34,9 40,7 6,45 11,23 3,67 

ОРУ 440 kV 7,8 29,3 18,5 15,36 30,6 няма данни 

 
Както се вижда от представените данни, надвишаване на максимално допустимите 

стойности за електрическото поле с промишлена честота могат да се очакват само в 
работната среда в единични пунктове в ОРУ с напрежение 220 и 400 kV.  

Стойностите на магнитната индукция са многократно под допустимите и не могат 
да създават риск за здравето на работещите.  

Както споменахме, ОРУ са оградени с технически ограждения и не може да се 
обсъжда въздействие на ЕМП с промишлена честота върху населението в района на ОРУ, 
независимо от използваното напрежение.  

Други източници на ЕМП с промишлена честота са закритите разпределителни 
устройства, трансформатори, електропроводи с високо (над 100 kV), средно (до 20 kV) и 
ниско напрежение (220 V). При подобни системи измерванията у нас показват, че 
електрическото поле не надвишава стойности E = 100 V/m, а магнитната индукция не 
надвишава B = 0,01 mТ.  

Висока мощност излъчват радарите на Пристанищната инфраструктура, но и те 
основно са насочени към морската повърхност. 

Цифрова радио и ТВ комуникация  
Направената справка от регистъра на източниците на ЕМП в НЦОЗА показва, че 

всичките 21 обекта на цифровата ТВ и радио са преминали през първия етап на контрол, 
съгласно изискванията на Наредба № 9/1991 г. 

Измервания за приемане на обектите са извършени при 13 обекта. Тъй като новата 
цифрова технология за ТВ и радио разпръскване не изисква непрекъснато наблюдение и 
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контрол на излъчването, самите ТВ станции са необслужваеми и няма работни места, 
които да бъдат оценявани по отношение на този фактор. 

Въз основа на направените измервания е установено, че при всичките 13 обекта 
(измерванията са направени от екип на НЦОЗА) не се установяват стойности на ЕМП, 
надвишаващи хигиенните норми съгласно Наредба № 9/1991 г. и те не създават 
здравен риск за населението в районите на обектите. 

Базови станции за мобилна комуникация 
Мобилните оператори осигуряват покритие със сигнал чрез монтиране на базови 

станции с излъчващи антени в населените места и извън тях, с честоти около 900, 1800, 
2100 MHz и по-високи честоти до 3500 MHz.  

В доклада е представена справка за базовите станции за мобилна комуникация по 
отношение на извършения контрол съгласно изискванията на Наредба № 9/1991 г. в два 
етапа – оценка на хигиенно-защитните зони чрез пресмятане, на основата на представена 
документация от собственика на обекта, както и измерване на стойностите на ЕМП с цел 
установяване на реалните данни за електромагнитната експозиция върху населението. 
Информацията се отнася до всички източници в Черноморския регион и е взета от 
регистъра на НЦОЗА за източници на ЕМП в околната среда, във  връзка с 
разработването на ЕО за Черноморския регион. 

Същата е разделена на обекти по общини, както следва: Аксаково, Аврен, Балчик, 
Бургас, Бяла, Царево, Долни Чифлик, Каварна, Несебър, Поморие, Приморско, Шабла, 
Созопол, Варна. Същите са разпределени по собственик на обекта: БТК, „Глобул“ 
(„Теленор“), микробазови станции и на Мтел. 

Изброените обекти на БТК, за които има информация, са 271 броя; на „Теленор“ – 
332 броя; микробазови станции – 214 броя и на Мтел – 381 броя. Общият брой базови 
станции, които са вписани в регистъра на НЦОЗА за Черноморския регион и за които има 
информация за това дали са преминали през етапите на контрол съгласно изискванията 
на Наредба № 9/1991 г., е 1198 броя. 

Информацията за всяка базова станция е разделена на тип излъчвател, 
наименование, точен адрес, № на ПСК (предварителен санитарен контрол) съгласно 
първия етап на контрола и датата на постъпването му, както и вид и № на протокола от 
измерване, също дата на измерването за приемане на станцията.  

Приетите базови станции, преминали през двата етапа на контрол, не създават 
риск от облъчване на населението в околността на станцията и могат да се считат за 
„безопасни“ по отношение на възможна експозиция на ЕМП върху населението. За 
останалите, които не са завършили етапите на контрол, може да се счита, че още са в 
период на узаконяване и той ще продължи, докато се получи съответното разрешение от 
МЗ по Наредба № 9/1991 г., както и от общината, на основата на изискванията на Закона 
за устройство на територията. 

Характер на въздействията  
По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очакват вредности, 

които да окажат въздействие върху здравето на населението в населените места в 
близост до инвестиционното предложение. В близост до района няма обекти, подлежащи 
на здравно-хигиенна защита. 

По време на строителството върху здравето на работниците въздействие 
могат да окажат генерираните емисии на шум, вибрации, УВ лъчение при извършване на 
заварки от строителната техника, но за тяхното намаляване или елиминиране трябва да 
се вземат мерки, които се прилагат при всякакви строителни дейности, независимо от 
типа на обекта. 

По време на експлоатация въздушните линии са източници на шум, вибрации и 
електрически и магнитни полета с честота 50 Hz, възникващи при процеса пренос на 
електрическа енергия.  
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Вибрациите, които могат да възникнат при определени метеорологични условия се 
„гасят“ с монтираните на въздушната линия „виброзаглушители“ и не се разпространяват 
в околното пространство, поради което тяхното влияние не е съществено.  

Експлоатацията на ВЛ 400 kV не е свързано с излъчването на йонизиращи, УВ и 
други лъчения.  

Не се очаква електрическите и магнитните полета с промишлена честота да окажат 
вредно въздействие върху живеещото в близост до инвестиционното намерение 
население, при спазване на изискванията за сервитутните зони около шинните проводи за 
ВН.  

При определяне на въздействието е приложен общ подход, отчитащ както 
изискванията на българското законодателство, така и добрата международна практика за 
оценка на въздействията върху околната среда и риска за човешкото здраве, описана в 
раздел 7 на настоящата оценка. 

По време на строителството 
ШУМЪТ и ВИБРАЦИИТЕ на работните места по време на строителството имат 

въздействие върху работещите. Почти всички дейности по време на строителството могат 
да имат неблагоприятно въздействие върху персонала, извършващ строителните 
работи. 

Вибрациите върху цялото тяло въздействат на работещите на тежкотоварни 
машини, докато вибрациите върху ръка-рамо (локални вибрации) въздействат при 
определени строителни дейности, свързани с работа с машини, управлявани ръчно. 

Вибрациите (върху цяло тяло и върху системата ръка-рамо) се отнасят само за 
работещите на строителната площадка на обекта. За тях е необходимо да се спазват 
изискванията за защита на работещите в условия на вибрационно въздействие, които са 
третирани в Наредба №3/05.05.2005 г. 

Въздействието на шума и вибрациите върху работещите е отрицателно; 
влиянието е пряко върху персонала. 

Честотата на въздействието може да се оцени като временно, само по време на 
строителните работи. 

Продължителността е краткотрайна. 
Кумулативен ефект може да се очаква само по отношение на комбинираното 

въздействие на шум и вибрации върху работещите, както и във връзка с факта, че този 
обект (електропровод с ВН) е част от дейностите, които този персонал извършва, във 
връзка със сответните специалности и умения на работниците. Това означава, че 
работата в условия на шум и вибрации е нормалната работа на този персонал, той е 
обучен и спазва изискванията за безопасност и здраве при работа. 

Въздействието на шума и вибрациите, при спазване на изискванията за 
безопасност, е обратимо и при това условие не създава трайни последици върху 
организма на работещите.  

Не може да се очаква вибрационно въздействие върху населението по време на 
строителството на обекта, поради отдалечеността на почти цялата част от 
електропровода, както и поради бързото намаляване на вибрациите с разстоянието. 

Изчисленията, направени въз основа на Метода за отчитане нивата на шума от 
автомобилния трафик, Наредба № 6, ДВ бр. 58/2006 г. показва, че нивото на шум на 
разстояние над 100 m от пътно трасе (дори при най-лоша настилка – временно шосе за 
строителство на обекта), е под границите на хигиенните норми за населени места през 
дневен период. Не се налага пресмятане са периодите „вечер” и „нощ”, тъй като 
дейностите ще бъдат извършвани в дневните часове на деня. 

При това не коментираме въздействието по всички показатели на методиката, тъй 
като то е с ниски стойности, временно, краткотрайно, с малка вероятност, без кумулативен 
ефект. 

Въздействието на шума се отнася само за локално въздействие, където трасето 
преминава в непосредствена близост до населено място (не по-малко от 100 m от него).  
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ЙОНИЗИРАЩИИ ЛЪЧЕНИЯ не се емитират в който и да е стадий на изпълняване 
на строителството на обекта.  

НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ - въздействията са ограничени при спазване на 
нормативните изисквания и предвидените мерки, обратими след периода на 
строителство. Те са свързани с краткотрайно облъчване при заваръчни дейности 
(нискочестотни ЕМП и УВ лъчение), както и с електрически и магнитни полета с 
промишлена честота 50 Hz от захранването на строителните съоръжения.  

Строителните работи, извършвани за монтаж на стълбовете и шинните проводи на 
въздушната линия с ВН, няма да бъдат източник на НЙЛ за териториите на населените 
места в района, поради локалното въздействие само върху работещите на обекта. 

Най-общо, нейонизиращите лъчения са фактори, които не се очакват при 
строителството, понеже не се използуват никакви излъчващи системи по време на 
дейностите.  

Заваръчните дейности са свързани с емисия на ултравиолетово (УВ) лъчение, 
което има неблагоприятно въздействие върху заварчиците. 

Няма допълнителни мощни енергийни системи, които да се използват при етапите 
на строителството и които да създават условия за облъчване на работещите или 
населението на местно ниво в районите на извършване на строителните дейности. 

Очакваното въздействие на НЙЛ върху териториите на работните площадки при 
стоителството може да се определи като: вероятност за поява на въздействието – очаква 
се; териториален обхват – работните места; вид – отрицателно, пряко, първично; 
степен – ниска (не се очаква превишение на граничните стойности при спазване на 
изискванията, поставени в националното законодателство за работа в условия на тези 
фактори); характеристика – временно (само по време на извършване на съответните 
дейности през дневния период), краткотрайно (до приключване на строителните работи), 
без кумулативен ефект, обратимо. 

По време на експлоатация 
ШУМ И ВИБРАЦИИ не се емитират по време на експлоатацията на 

електропровода. Шумът, който се появява временно като „жужене” при определени 
климатични условия, е с ниски стойности и не може да има въздействие върху 
населението в района на електропровода. 

НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ – въздействието от експозицията на персонала с 
електрически и магнитни поолета с промишлена честота се очаква да бъде 
дълготрайно, но с ниска до средна значимост (очакват се наднормени стойности на 
интензитетите на електрическото и магнитното поле с промишлена честота на 
определени работни места в ОРУ и ЗРУ, въпреки че предварителната експозиционна 
оценка показва съответствие с граничните стойности), при спазване на изискванията на 
националното и европейското законодателство.  

Не се очаква въздействие на електрически и магнитни полета с промишлена 
честота за населението, при спазване изискванията на националното законодателство за 
сервитутните зони около електропроводите с високо напрежение.  

Очакваното въздействие на НЙЛ върху териториите може да се определи като: 
вероятност за поява на въздействието – очаква се; териториален обхват – работни 
места на площадките на ОРУ, ЗРУ; вид – отрицателно, пряко, първично; степен – 
ниска до средна (очакват се наднормени стойности на интензитетите на електрическото 
и магнитното поле с промишлена честота на определени работни места, въпреки че 
предварителната експозиционна оценка показва съответствие с граничните стойности) 
при спазване на изискванията на националното и европейското законодателство; 
характеристика на въздействието – по време на периодичен обход по пътеките около 
съоръженията в ОРУ, както и при контролни дейности в ЗРУ; честота - постоянно (с 
различна експозиция в течение на работната смяна на инженерно-техническия персонал, 
обслужващ съоръженията), дълготрайна продължителност (за целия работен стаж 
на инженерно-техническия персонал), обратимо.  
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Възможно е кумулативно въздействие в течение на професионалния стаж 
на работниците от обслужващия персонал, както и по отношение на взаимодействие със 
съществуващите електропроводи с високо напрежение. Те ще бъдат премахнати след 
завършване на проекта, така че този ефект е само временен.  

Един от компонентите и факторите на околната среда, които могат да бъдат 
обсъждани по отношение на кумулативен ефект, са СНЧ електрически и магнитни полета. 
Възможно кумулативно действие може да се очаква по този фактор само за 
работещите на ОРУ и ЗРУ, в течение на професионалния им стаж.  

Досега няма данни за кумулативно действие на тези полета върху здравето на 
човека, но въпреки това трябва да се вземе предвид, че персоналът в ОРУ и ЗРУ се 
експонира на електрически и магнитни полета с различни стойности непрекъснато в 
течение на работната смяна.  

Не е доказан и ефектът „електромагнитна свръхчувствителност“, но 
въпреки това в някои страни се вземат превантивни мерки за лица, които проявяват по-
висока чувствителност към въздействие на електрически ток.  

В случая не можем да очакваме кумулативно действие на СНЧ полета върху 
персонала на ОРУ и ЗРУ, но работещите трябва да бъдат наблюдавани по отношение на 
преклинични прояви от въздействието.  

По отношение на въздействието на СНЧ полета върху населението, не може да се 
очаква никакъв кумулативен ефект, тъй като няма подобно въздействие.  

Не може да се очаква кумулативно въздействие и с разширяването на 
обектите на цифровата телефизия и безжичните комуникации, които се изграждат в 
района на обекта. 

По време на извеждане на обекта от експлоатация 
Очакваните въздействия в най-общи линии ще наподобяват тези, идентифицирани 

вече като типични за периода на строителството.  
5.12. Здравно – хигиенни аспекти на околната среда  

Не се очаква реализирането на инвестиционното предложение да окаже 
въздействие върху здравето на населението, живеещо в непосредствена близост до 
разглежданите трасета. В сервитута на далекопровода не попадат не само жилищни 
сгради, но и други обекти, подлежащи на здравна защита, по смисъла на § 1, т. 3 от 
допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда, както и сгради за временно или постоянно 
пребиваване на хора, както и предвидени за изграждане такива обекти (с одобрени и 
влезли в сила устройствени планове или разрешени за осъществяване инвестиционни 
проекти). 

Въздействията върху здравето на работниците се очаква да имат строго локален 
и професионален характер и изискват основно спазване на правилата за трудова 
безопасност на работещите на обекта.  

Технологичният процес в случаите на изграждане и експлоатация на 
високоволтова линия е пренасяне на електрическа енергия. Всички видове монтажни и 
демонтажни работи се извършват на открито, като обходчиците по ВЛ при експлоатацията 
са нормално физически натоварени, а монтьорите с нервно и физическо натоварване при 
аварии. Опасност за персонала съществува при върхова ревизия и ремонт при качване на 
монтьорите по стълбовете - падане от стълб, допиране до част под напрежение при не 
изключване или погрешно включване на ВЛ, от напрежение от атмосферен произход или 
от напрежения индуктирани от съседни ВЛ.  

Рискови фактори за здравето на населението по време на експлоатацията на 
новоизградената високоволтова линия се явяват основно замърсяването на средата с 
електромагнитни лъчения, шумовото натоварванеи възникване на опасности при 
гръмотевични бури, които, поради достатъчна отдалеченост от населените места, не се 
очаква да са съществен негативе фактор. Реализацията на инвестиционното 
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предложение няма да доведе до влошаване на здравния статус на населението в целия 
район следствие на влиянието на електромагнитните лъчения в околната среда, като 
детайлна информация е представена в съответната глава по-горе, разглеждащ вредните 
физични фактори. 

Поради спецификата на изграждането на нова ВЛ 400 kV, се обръща особено 
внимание на профилактиката на възникване на аварийни ситуации, като се предвижда 
обособяването на сервитут по протежение на трасето на ВЛ, а това от своя страна 
способства за значително намаляване и разсейване на електромагнитни лъчения, 
намаляване на шумовото натоварване на околната среда и профилактика на аварийните 
ситуации, от там съществено намалява влиянието им върху здравето на хората, 
временно пребиваващи в близост до далекопровода. 

Анализът на демографските и здравни индикатори е основание за прогнозна 
оценка на възможно влияние на дейностите на инвестиционното предложение върху 
здравното състояние на населението, като може да се направи извода, че при спазване 
на технологичните изисквания при експлоатацията, с отговарящи на законовите 
изисквания емисии на шум и електромагнитни лъчения, и с провеждането на регулярен 
технически мониторинг, не се очаква значимо негативно влияние на ВЛ върху здравето на 
населението и негативни отклонения в представените показатели за заболяемост и 
демографски дадености. При предпочетения вариант 2, оста на далекопровода в района 
на с. Банево, обл. Бургас, е на около 26 м от регулацията на населеното място. 
Въздействия върху здравето на населението в района на селото не се очаква. 
Намиращите се в селото болница, детска градина и училище са на около 3 km от трасето, 
а най-близката сграда от вилната зона е разположена на около 65 m, като по данни от 
проведеното проучване същата е необитаема. Най-близко разположените сладкарски и 
месарски цех са над 3 km разстояние от проектното трасе на ВЛ. 

По отношение здравето на работниците и населението в близост до трасето на 
високоволтовата линия въздействие може да окажат  опасните химични вещества, които 
ще бъдат използвани при евентуална нужда от извършване на взривните работи и които 
към момента не са ясни. Същите ще бъдат определени спрямо характеристиката на 
терена, съгласно проектът за извършване на взривни работи, който се предвижда да бъде 
изготвен на един по късен етап. В случаите, когато се установи необходимост от взривни 
дейности в зони, в близост до населените места, то въз основа на данните от проекта за 
извършване на взривни работи ще се оцени вероятността от въздействия върху здравето 
на населението в района. При риск от значително увреждане здравето на населението ще 
се търси друго екологосъобразно решение за извършване на изкопи в скали.  

При правилно експлоатиране на високоволтовата линия не се очакват 
въздействия върху здравето на населението, живеещо в близост до трасетата на 
предложените варианти за реализиране на инвестиционното предложение. 

5.13. Риск от аварийни ситуации 

Възможни бедствия – последици от земетресение, наводнения, ураганен вятър, 
снегонавявания, заледяване, обледеняване 

Земетресение – България попада в Егейската сеизмична зона, която е част от 
Средиземноморския земетръсен пояс. Земетресенията в България са от тектонски 
произход с повече от 250 огнища, по-голямата част, от които са в Южна България. 
Активни свличания на земни и скални маси, които могат да застрашат безопасността на 
трасетата не са установени. Земетресенията, макар и силни, в много малка степен влияят 
на носимоспособността на стълбовете.  

Наводнения – няма риск от наводнения. 

Ураганен вятър, снегонавявания, заледяване, обледеняване-при определяне 
на климатичните условия по протежение на трасето са взети за база дългогодишните 
наблюдения в редица метеостанции: Суворово, Варна, Провадия, Гара Синдел, Дългопол, 
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Дъскотна, Люляково, Карнобат, Айтос, Камено, Бургас, Обзор, Старо Оряхово, Горен 
Чифлик, както и всички налични сведения от експлоатацията и авариите в района на 
трасетата (Варна и Бургас). 

За избраните основен Вариант 2 и алтернативният Вариант 1.1 за трасе на ВЛ, са 
определени и ще бъдат оразмерителни следните климатични райони: 

 III-ти кл. район, b=15 mm, V1=35 m/s, V2 = 17.5 m/s; 

 IV-ти кл. район, b=20 mm, V1=35 m/s, V2 = 17.5 m/s; 

 IV-ти кл. район, b=20 mm, V1=35 m/s, V2 = 20 m/s; 

 I-ви специален кл. район, b=30 mm, V1=35 m/s, V2 = 17.5 m/s; 

 I-ви специален кл. район, b=30 mm, V1=35 m/s, V2 = 20 m/s; 

 II-ри специален кл. район, b=40 mm, V1=35 m/s, V2 = 20 m/s,  

където: b- дебелина на ледената стеничка; V1 - максимална скорост на вятъра; V2 
- скорост на вятъра при обледяване.  

 За планинската част, с помощта на вертикалния температурен градиент, 
са изчислени температурите на различни надморски височини, дадени  

Таблица 5-4 Температури на различните надморски височини, изчислени за 
планинската част  

Надморска 
височина 

Средно годишна 
температура 

Абсолютно максимална 
температура 

Абсолютно минимална  
температура 

300 м 10.8С 40С -26С 

400 м 10.3С 40С -26С 

500 м 9.7С 39С -23С 

600 м 9.0С 38С -22С 

 

Стълбовете и проводниците на новата ВЛ ще са оразмерени за гореизброените 
климатични условия. В случай на многократно по-големи климатични въздействия спрямо 
оразмерителни условия  биха възникнали аварии като скъсани проводници или 
деформиране на стълбове.  

Опасност от пожари - пожар може да възникне при различни ситуации – 
техническа неизправност, аварии в електропреносната мрежа, мълнии, случайни или 
умишлени палежи на гори или земеделски площи. Необходимо е Обособяването на 
сервитутни зони в съответствие с изискванията на Наредба № 16/09.06.2004 за 
сервитутите на енергийните съоръжения. Същите по време на експлоатация ще се 
почистват периодично, което автоматично от своя страна гарантира, че при пожари на 
сухи треви и храсти генерираната температура няма да намали носимоспособността на 
стомано - решетъчната конструкция на стълбовете и стомано-бетонните фундаменти. В 
най-високата точка на стълбовете е мълниезащитно въже, заземено към заземителната 
инсталация на всеки стълб).  

Трудови злополуки - рискът се минимизира чрез спазване на всички мерки по 
охрана на труда и наемането на високо квалифициран персонал. Преминаването на 
инструктаж, документиран по надлежния ред, преди започване на работа е задължително 
условие за допускане на персонала за периодична поддръжка на обекта. 

Разливи на масла, горива и други – рискът е минимален, защото не се 
предвижда складирането на обекта на тези консумативи.  

При редовно извършване на техническо обслужване и съответно поддържане на 
съоръжението – опасността от аварийни ситуации по време на експлоатация ще е 
сведена до минимум.  
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6. ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ДА ПРЕДОТВРАТЯТ, НАМАЛЯТ ИЛИ, 
КЪДЕТО Е ВЪЗМОЖНО, ДА ПРЕКРАТЯТ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАКТО И ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ТЕЗИ МЕРКИ  

За предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателните 
въздействия върху околната среда при реализация на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до 
п/ст „Бургас“ е необходимо да се разработи програма с краткосрочни и дългосрочни 
мероприятия за привеждане дейността на обекта в съответствие с нормативната уредба 
по околната и работна среда под формата на План за изпълнение на мерките, 
предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да прекратят 
значителните вредни въздействия върху околната среда, съгласно изискванията на 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда (ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 3/2011 г.).  

Мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 
прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и плана за 
изпълнение на тези мерки, са дадени в Таблица 6-1 по-долу.  

Таблица 6-1 Мерки, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 
прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и план за 

изпълнение на тези мерки 

 

№ 
 

Мерки 
 

Период (фаза) на 
изпълнение 

Резултат 
 

Атмосферен въздух 

1. Строителната и транспортна техника да 
се поддържат в изправност. 

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

Опазване на въздуха и 
здравето на работещите 
и населението в района.  

2. Предвидената техника и транспортни 
средства трябва да покриват 
изискванията на Наредба № 10/2004 
(ДВ,бр. 11/2004) – мерки за намаление 
на газообразни и прахови замърсители 
от двигателите с вътрешно горене, 
инсталирани на извънпътни и 
строителни машини.  

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

Ограничаване на 
вредните емисии от 
изгорели газове в 
атмосферата и свеждане 
до минимум негативното 
влияние върху 
атмосферния въздух в 
района 

3. Да не се допуска претоварване на 
транспортните средства със земни маси 
и баластра.  

Строителство  
Извеждане от 
експлоатация 
По време на товарни 
работи 

Недопускане на 
разпиляване, 
разтрошаване и 
смачкване на тези 
материали, които в 
последствие стават 
допълнителни източници 
на неорганизирани 
прахови емисии, 
Опазване на въздуха, 
почвите и здравето на 
работещите и 
населението в района. 

4. Работният режим на строителните и 
транспортни машини да не допуска 
работа на празен ход на двигателите  

Строителство  
Извеждане от 
експлоатация 

Намаляване на вредните 
газове в атмосферата. 
Опазване на въздуха и 
здравето на работещите 
и населението в района. 
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№ 
 

Мерки 
 

Период (фаза) на 
изпълнение 

Резултат 
 

5. Координиране на транспортния план на 
извън-габаритни товари с местните 
общини и кметства;  
Oграничаване на преминаването през 
населените места на този трафик. Ако 
това е неизбежно, то трябва да се 
осигури бързо и безпрепятствено 
преминаване през населеното място с 
равномерна скорост (без спиране и 
намаляване на разрешената скорост.  

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

Осигуряване на стабилен 
температурен режим на 
работа на двигателя, при 
който нивата на емисии 
на замърсители са много 
по-ниски 

6. Транспортните средства да са покрити 
при транспорт на изкопана земна маса, 
строителни материали, строителни 
отпадъци и др.  

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

Недопускане на прахови 
емисии  

7. Използване на сондажна техника със 
собствени прахоуловители.  

Строителство Ограничаване на 
прахоотделянето при 
сондажните работи и 
работна среда. 

8. Да не се извършва взривяване при 
неподходящи метеорологични условия.  

Строителство Опазване живота и 
здравето на хора и 
животни. 

9. След извършване на взривни работи, 
съобразно използваното ВВ да се 
оцени времето за проветряване на 
мястото преди допускане на работен 
персонал. По възможност да се ползват 
и газоанализатори.  

Строителство Недопускане обгазявания 
и опазване здравето на 
работния персонал. 

10. Непосредствено след приключване на 
строителните работи, складовите 
площи за насипни строителни 
материали да бъдат почистени 
(рекултивирани)  

Непосредствено след 
приключване на 
Строителството 

Опазване на въздуха, 
Управление на 
отпадъците. 

11. Прилагане на вътрешни правила за 
безопасност и на правила за проверка 
на оборудването и на превантивна 
поддръжка 

Постоянно по време на 
Експлоатация  

Ограничаване на 
вероятност от емисии на 
токсични вещества при 
инциденти и пожари 

Повърхностни и подземни води 

1. При определяне на местата на 
стълбовете стъпките да се изберат така, 
че да не бъдат разположени в близост 
до повърхностни водни обекти, 
подземни водоизточници и извори.  

Инвестиционен проект 
Фаза техническа 

Предотвратяване 
замърсяването на 
повърхностни,  подземни 
води и извори в района 
на инвестиционното 
намерение 

2. По време на строителството и 
извеждането от експлоатация на обекта 
да се използват машини и съоръжения в 
добро техническо състояние с цел 
недопускане замърсявания на района на 
инвестиционното намерение с 
нефтопродукти.  

Строителството 
Извеждане от 
експлоатация 

Предотвратяване 
замърсяването на 
повърхностните води в 
района на 
инвестиционното 
намерение 

3. Стриктно да се спазват работните Строителство Предотвратяване 
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№ 
 

Мерки 
 

Период (фаза) на 
изпълнение 

Резултат 
 

проекти, които ще бъдат изготвени на по 
късен етап в следващата фаза на 
проектиране, като се вземат под 
внимание направените препоръки във 
фазата на инвестиционните намерения.  

Извеждане от 
експлоатация 

замърсяването на 
повърхностните води в 
района на 
инвестиционното 
намерение 

4. Стриктно да се спазват мерките по 
събиране и транспортиране на 
генерираните отпадъци, с цел 
предотвратяване на замърсяването на 
повърхностните и подземните води в 
района на инвестиционното намерение.  

Строителство 
Експлоатация 
Извеждане от 
експлоатация 

Предотвратяване 
замърсяването на 
повърхностните води в 
района на 
инвестиционното 
намерение 

5. Да се предвиди механизирано 
водочерпане, чрез помпи при направа на 
изокопи за фундаменти в   площадки с 
разположение на водно ниво близко до 
повърхността (съобразно дълбочината 
на изкопите). Изпомпаната от изкопа 
вода да се  отвежда на достатъчно 
разстояние, за да се предотврати 
повторното и навлизане в изкопа.   

Строителство Ще се гарантира 
правилното, качествено и 
безопасно фундирането 
на основите 

6. При аварийни ситуации със 
строителната техника, като разливи на 
горива, масла, хидравлична течности др. 
незабавно да се пристъпи към 
почистване на засегнатия терен.  

Строителство 
Експлоатация 
Извеждане от 
експлоатацие  

Предотвратяване 
замърсяването на 
повърхностните води в 
района на 
инвестиционното 
намерение  

7. Фундаментите да бъдат оразмерени за 
очаквания воден подем. 

Инвестиционен проект 
Фаза работна 

Установяване на 
дълбочината на водното 
ниво и вероятността от 
наводняване на изкопите 

9. Взривните работи да се извършват при 
сухо време, с оглед намаляване, 
смесването на взривните азотни газове 
с валежна вода;  

Строителство  
 

Предпазване на 
подземните води от 
замърсяване 

10. Препоръчва се, изкопните работи, 
особено в зони, в които може да има  
наводняване на строителните изкопи 
само при високи води, да се извършват 
по възможност през сухи, сезони, когато 
нивото на подземните води е по-
дълбоко. 

Строителство  
 

Намаляване на 
вероятността от 
наводняване на изкопите 
и запазване на 
количествата и 
качествата на подземните 
води 

Геоложка основа 

1.  При необходимост да се извършат 
инженерногеоложки проучвания   в 
границите на площадките за 
стълбовете (където е възможно) с 
определяне на физико-механичните 
показатели на скалите и строителните 
почви и локализиране на евентуални 
участъци с проява на физико-геоложки 
явления и процеси. Проектът да бъде 

Инвестиционен проект 
Фаза работна 

Оптимално и 
екологосъобразно 
изпълнение на изкопните 
работи 
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изпълнение 

Резултат 
 

съобразен с тях. Към тази мярка могат 
да се отделят следните интервали: 

- Льос -G3-G5 
- Свлачища - В9+3000 – В9+3800; 

между G20 и G21; G28 – G28+1500 
- Склонови процеси – срутища, 

блокажи, сипеи - G6 – G6+2600; 
G20+1200 – G20+1600 

 
*Тази мярка се отнася само за 
площадките за стълбовете с голяма 
вероятност за попадане в горе 
описаните интервали, а не за цялото 
трасе.  
**Детайлността на Геоложкото 
проучване (брой проучвателни сондажи 
и лабораторни изследвания) да бъде 
съобразено с различните земни основи 
от предварително проучения картен 
материал. 
 

2.  При евентуално пресичане на отворени 
карстови форми при изкопните работи, 
те да се тампонират.  

Интервали с разкритие на 
окарстяващи се скали – с възможност от 
наличие на повърхностни и подземни 
карстови форми: В11+3550 – В11+3970; 
В11+5240 – В12+920; В13+1090 – 
В13+2220; В16+580 – В16+860; G1+46 – 
G2+1050; G5+630 – G5+910; G5+1780 – 
G5+2560; G6+750 – G6+3890; G17+180 – 
G17+290; G20+130 – G20+1600; 
G23+1660 – G23+1880;  

Олистолити (блокове с 
размери до няколко метра) от 
горнокредни варовици в 
Тепетарленската свита; В19+440 – 
В22+160; G29+940 – G31+920; 

*Горните интервали са по данни от 
налични дребномащабни карти и са 
ориентировъчни. За по-точно 
локализиране е необходимо да се 
проведат препоръчваните в мерките 
проучвания, които да бъдат в границите 
на площадките за стълбовете. 

Строителство Предпазване на земните 
недра и подземните води 
от замърсяване 

Ландшафт 

1. Да се извърши техническа и биологична 
рекултивация на насипите от изкопни 
маси при площадките за стълбовете  в 

Строителство  
 

Подобряване на 
визуалното въздействие  
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открити участъци, покрити с естествена 
растителност и с пряка видмост към тях.  

Земи и почви 

1. При извършване на изкопно-насипните 
работи във връзка с фундирането на 
стълбовете на ВЛ е необходимо 
разделно депониране на място 
(отделни купчини) на отнетия хумусен 
слой от останалата земна маса.4  

Строителство Ограничаване на 
почвените 
деградационните процеси 
 
Опазване на почвите от 
физическо унищожаване 
и запечатване 
 
Поддържане на 
продуктивния потенциал 
на земните ресурси 
(почвени, водни, 
растителни и животински)  
 
Поддържане и 
увеличаване на 
екосистемните услуги от 
различните видове 
територии (урбанизирани, 
земеделски, горски) 
 
Опазване на почвите, 
растителността, водните 
ресурси и земите от 
замърсяване. 
 
Целесъобразно и 
своевременно 
оползотворяване на 
изкопаните земни маси. 
 
Създаване на по-
здравословна среда 
 
Предпазване на  
почвения субстрат от 
повърхностна ерозия и 

2. Съхраняването на хумусната почва и 
последващо използване по 
предназначение (за обратно засипване 
или др. рекултивационни дейности)5 

Строителство 

3. Да не се допуска съхраняването на 
хумусната почва при анаеробни условия 
(например в микропонижения на терена 
от строителната ивица) 

Строителство 

4. Насипването на изкопите за 
фундаментите на стълбовете да се 
извърши в обратен ред (първо се 
насипва субстрата от подхумусния 
хоризонт, след това хумусната почва), за 
да се възстанови приблизително 
строежът на почвения профил. 
  

Строителство 

5. След приключване на строителните и 
рекултивационните работи, в случай че 
след засипване на фундаментите има 
остатък от субстрата от подхумусния 
хоризонт (в който съдържанието на 
хумус е под 1%), той трябва.   да се 
транспортира до Депото за строителни 
отпадъци на съответната община.  

Строителство 

6. Във връзка с опазването на почвите от 
вторично уплътняване при изграждането 
на ВЛ се препоръчва строителните и 
монтажните работи да се организират 
така, че прилежащите обработваеми 
земеделски земи да бъдат минимално 
засегнати от навлизането на строителна, 

Строителство 

                                                
4
 "Хумусният пласт" съгласно Наредба 26 е слой от един или повече почвени хоризонти със съдържание на 

хумус, равно или по-голямо от 1% (или със съдържание на органичен въглерод, равно или по-голямо от 0,6%) 
и както бе вече отбелязано в т.3.3. и т.4.3. една значителна част от почвените различия, през които минава 
трасето на ВЛ имат мощен хумусно-акумулативен хоризонт (над 40 и до 60-80 cm) и съгласно действащите в 
страната нормативни документи тази част от профила би трябвало да бъде временно отнета и складирана 
(насипана) на временни депа за съхраняване на т.нар. хумусна почва. Тази мярка е задължително да бъде 
приложена най-малко  при карбонатните, типичните, излужените черноземи, част от алувиално-ливадните 
почви, типичните и излужени канелени горски почви, излужените и канеленовидни смолници. 
5
 Съгласно чл.15 и чл.13 на Наредба 26, и чл.11 и чл.21 от ЗОЗЗ и раздел I на глава пета от правилника за 

прилагането му инвеститорът трябва да разработи проект за рекултивация на нарушените терени и 
оползотворяването на хумусния пласт, едновременно с проекта на  
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монтажна и транспортна техника.   най-вече от ветрова при 
засушавания по време на 
строителството 7. Препоръчва се строителните и 

монтажните работи да се извършват при 
влажност на почвата в диапазона на 
т.нар. физическа зрялост на почвата 
(влажността под границата на източване 
на почвата – w м < 50-60% w ППВ), т.е. 
след продължителни или интензивни 
дъждове да се преустанови навлизането 
на строителна техника за поне 2-3 дни. 
Препоръчително е също така 
използването на верижни машини 
вместо колесни.  

Строителство  
Извеждане от 
експлоатация 

8. За минимализиране на допълнителният 
натиск върху почвата е препоръчително 
по време на рекултивацията на 
строителните площадки (около 
стълбовете), при използване на тежка 
механизация, колесните машини да са 
със сдвоени колела  

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

9. Да се минимализира/ оптимизира 
продължителността и площта на 
въздействие – т.е. да се избягват 
неоправданите придвижвания на 
техника.  

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

10. Препоръчително е (най-вече в 
земеделските територии) да се 
приложат мерки за намаляване на 
допълнителното натоварване върху 
почвата и за укрепване/стабилизиране 
на почвената структура (би могло да се 
използва например: разхвърляне на 
органични материали (слама и др. 
растителни остатъци) в очертанията на 
строителната ивица, което ще  доведе 
до създаване на условия за повишаване 
на органичното вещество на почвата). 
Внасянето на слама и други растителни 
отпадъци да се извърши в подходящ 
период, обем и вид, така че да не се 
затрудни последващата обработка на 
почвата. 

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

11. След приключване на строителните и 
монтажните работи във връзка с 
ограничаване на вредното въздействие 
от вторичното уплътняване в обсега на 
строителната ивица/ строителните 
площадки, намиращи се в границите на 
земеделските територии (площи, които 
след въвеждането на ВЛ в експлоатация 

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 
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ще продължат да се използват за 
земеделие), да се извърши техническа и 
биологична рекултивация, съгласно 
изискванията на Наредба No 26. 

12. След приключване на строителните и 
монтажните работи във връзка с 
ограничаване на вредното въздействие 
от вторичното уплътняване в обсега на 
строителната ивица/ строителните 
площадки, намиращи се в границите на 
горските територии да се извърши 
техническа и биологична рекултивация.  

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

13. Да се възстановят площите 
предоставени за временно ползване 
след приключване на строителните 
работи.  Временните пътища и 
площадки да бъдат рекултивирани  и 
възстановени, съгласно Наредба № 26  

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

14. Ремонтните дейности на строителната и 
монтажна техника трябва да се 
извършват на специално обособени за 
целта места (ремонтни бази), които да 
бъдат почистени от строителни и други 
отпадъци след приключване на 
строителството и рекултивирани при 
необходимост. 

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

15. При наличие върху почвата на петна, 
замърсени с нефтопродукти и други 
опасни отпадъци, следва почвата от 
замърсения слой да бъде изгребана и 
транспортирана до подходящо депо, а 
нарушеният терен – рекултивиран. 

Строителство 
Експлоатация 
Извеждане от 
експлоатация 

16. Строителните отпадъци, генерирани по 
време на строителството както в 
очертанията на строителната ивица на 
трасето/на строителните площадки 
трябва да бъдат събирани селективно и 
транспортирани до съответните 
общински депа за строителни отпадъци. 

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

 

17. 
Опасните отпадъци, като батерии, 
акумулатори, луминисцентни лампи и 
др. трябва да бъдат събирани 
селективно, добре съхранявани и 
транспортирани за рециклиране или 
депониране. 

Строителство 
Експлоатация 
Извеждане от 
експлоатация 

18.  
След приключване на строителните 
дейности да се предприемат подходящи 
агро-технически мерки за 
възстановяване на почвената структура 
(дълбоко разрохване, оран и др.). 

След приключване на 
строителните дейности 
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Отпадъци 

1. Да се събират и съхраняват по 
подходящ начин всички генерирани при 
строителните работи отпадъци. 
Изкопните земни маси да се извозват на 
специално отредено за строителни 
отпадъци депо, съгласувано с 
общинските власти 

Строителство  
Извеждане от 
експлоатация 

Предотвратяване на 
риска от замърсяване с 
отпадъци 

2. Образуваните битови отпадъци да се 
извозват на регламентираното депо за 
твърди битови отпадъци 

Строителство  
Извеждане от 
експлоатация 

Предотвратяване на 
замърсяването с ТБО на 
терена на 
инвестиционното 
предложение 

3. Генерираните опасни отпадъци да се 
предават за обезвреждане на 
лицензирани фирми 

Строителство  
Извеждане от 
експлоатация 

Предотвратяване на 
риска от замърсяване с 
опасни отпадъци 

4. Да се предвиди подходящ режим на 
извозване на отпадъците с оглед 
предотвратяване на замърсяването на 
околната среда 

Строителство  
Извеждане от 
експлоатация 

Предотвратяване на 
замърсяването на 
околната среда 

5. Да се осигурят необходимите съдове за 
събиране и съхранение на генерираните 
отпадъци по време на извършване на 
ремонтни работи по трасето на 
високоволтовата линия. Генерираните 
отпадъци да се предават на 
лицензирани фирми с цел 
последващото им третиране, съгласно 
действащата в страната нормативна 
уредба по управление на отпадъците. 

Експлоатация Предотвратяване на 
замърсяването с ТБО на 
терена на 
инвестиционното 
предложение 

Биологично разнообразие 

1 Да се проведе разяснителна кампания 
сред участниците в строителните и 
експлоатационни дейности за предмета 
и целите на защитената зона, 
включваща процедура за действията, 
които трябва да се предприемат при 
намиране на гнездо с яйца/малки или 
малко (гнездобегълец). 

Преди началото на 
строителството 

Намаляване загуба на 
индивиди 

2. Да не се използват чужди, нехарактерни 
за района рудерални/синантропни и 
инвазивни растителни видове при 
извършване на рекултивация в района 
на ИП  

По време на 
строителството и 
експлоатацията 

Да се редуцира 
вероятността за 
разпространението на 
чужди, рудерални/ 
синантропни и инвазивни 
растителни видове и 
трансформацията на 
местообитания 

3. Инсталиране през 10 м по дължината на 
едното мълниезащитно въже на т.н. 
отклоняващи (контактни) пластини (или 
дивертори), въртящи се сфери или 

По време на 
строителството  

Намаляване загуба на 
индивиди  



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за 
изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ 

64 
 

 

№ 
 

Мерки 
 

Период (фаза) на 
изпълнение 

Резултат 
 

спирали, изработени от фосфоресциращ 
материал в участъците на трасето 
между репер В10+1 km на север и репер 
В9+2 km на север, както и  между репер 
В22 и репер В11.  
 

4 Дейностите по разчистване на сервитута 
в горски и храстови местообитания и 
изграждането на ВВЛ  в участъците на 
пресичане на зоната (между репер В22 и 
репер В11; между репер В10+1 km на 
север и репер В9+2 km на север) да 
започнат в периода август - януари и да 
се извършват без прекъсване в периода 
февруари - май. 

Строителството Предварителното 
разчистване на 
строителната полоса 
след м. август и 
присъствието на хора и 
техника в периода 
февруари – май ще 
предотврати 
евентуалното заселване  
през размножителния 
период в местообитания, 
засегнати от 
строителството. 
Избягване на 
безпокойство на видове 
бозайници и птици,  
изоставяне на гнезда с 
яйца/малки по време на 
строителните дейности.  
Избягване директна и 
индиректна загуба на 
индивиди.  

5. Разчистването на дървесна и 
храстовата растителност да се 
извършва извън размножителния 
период на птиците (март -юли)  

По време на 
експлоатацията  

Намаляване загуба на 
индивиди и гнезда на 
консервационно значими 
видове птици.  

6 Над всички носителни стълбове да 
бъдат поставени щъркобрани, които ще 
ограничат кацането на птици над 
изолаторните вериги на новата ВЛ 
400kV. 

По време на 
експлоатацията  

Намаляване загуба на 
индивиди 

 Вредни физични фактори6 

                                                
6
 По отношение на вредните физически фактори не е необходимо да се вземат допълнителни мерки, освен 

действащите в националното законодателство, по-специално за мониторинг на шума в околната среда.  

Единствената препоръка, която може да се направи към работодателите в ОРУ и ЗРУ е да се спазват изискванията за 
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите в обекта, съгласно 
изискванията на Наредба №3 от 28.02.1987 г. за здължителните предварителни и периодични медицински прегледи на 
работниците. 
За извършване на мониторинг на електромагнитната експозиция от източници в населените места, 
подготвените промени в Закона за здравето, публикувани в страницата на МЗ през 2011 г., които се очаква през 2016 
г. да бъдат приети и въведени от Парламента, са напълно достатъчни. 
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1. Осигуряване на предварителен и 
периодичен медицински контрол на 
здравното състояние на работещите, 
съгласно изискванията на Наредба № 3 
за задължителните предварителни и 
периодични медицински прегледи на 
работниците, ДВ бр. 16/1987 г.  

Строителство 
Експлоатация 
Извеждане от 
експлоатация 

Спазване на хигиенните 
нормативи за 
осигуряване на безопасна 
работа в условия на 
електрически и магнитни 
полета 

2. Да се спазват изискванията на Наредба 
№ 3 за условията и реда за 
осъществяване дейността на службите 
по трудова медицина, ДВ бр. 14/2008 г.  

Строителство 
Експлоатация 
Извеждане от 
експлоатация 

3. Периодически да се извършва контрол 
на нивата на електрическото и 
магнитното поле от страна на 
Възложителя на ИП 

Експлоатация 

4. Осигуряване на  периодично обучение 
на работещите по хигиенните нормативи 
за електромагнитни полета и 
законодателството за осигуряване на 
здраве и безопасност при работа с 
такива съоръжения, оценката на риска, 
методите и средствата за намаляването 
или избягването му от страна на 
Възложителя а ИП 

Експлоатация 

5. От страна на Възложителя осигуряване 
на изискваните по националното 
законодателство технически параметри 
и габарити на системите в ОРУ, които да 
не позволяват ниско разположение на 
шините или на входовете и изходите на 
системите  (тъй като точно при такива 
пунктове се откриват стойности на 
електрическото поле, надвишаващи 
граничните стойности, дори при 
напрежение 110 kV)  

Експлоатация 

6. Служителите на обекта да познават 
нормативните документи по отношение 
на електрическите и магнитните полета, 
както и условията, при които те могат да 
бъдат изложени на наднормени 
експозиции  

Експлоатация 

7. Работниците на обекта да увеличават 
познанията си по отношение на риска от 
въздействието на ЕПи МП и  да спазват 
изискванията за намаляване и 
премахване на този риск 

Експлоатация 

Здравно-хигиенни аспекти и оценка на риска 

1. След изготвянето на проектите за 
извършване на взривни работи по 
протежение на трасето на ВЛ да се 
прецени риска за здравето на 

Инвестиционен проект  
Фаза работна 

Предотвратяване 
замърсяването на 
повърхностните води в 
района на 
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№ 
 

Мерки 
 

Период (фаза) на 
изпълнение 

Резултат 
 

живеещите в близост до обекта. При 
значителен риск от увреждане на 
здравно-хигиенните условия за 
населението в близост до 
новоизградената ВЛ  да бъде 
предписано друго решение за 
извършване на изкопи в скалите, което 
да е допустимо от екологична гледна 
точка 

инвестиционното 
намерение 

2. Да не се допускат външни лица на 
обекта 

Строителство 
Извеждане от 
експлоатация 

Опазване здравето на 
работниците и 
населението 

3. Използване на лични предпазни 
средства и спазване на всички 
изисквания за безопасност и хигиена на 
труда  

Строителство 
Експлоатация 
Извеждане от 
експлоатация  

Опазване здравето на 
работниците и 
населението 

Културно и историческо наследство 

1. 
 

При определяне на местата на 
стълбовете на етап технически проект 
стъпките да се изберат така, че да не 
засягат археологически обекти или 
места, за които има данни, че е 
възможно да има археологически 
ценности, идентифицирани от 
съществуващите източници на 
информация. След оглед по трасето на 
новата ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст 
„Бургас“, извършен от Археолог, 
резултатите за видимите обекти да се 
систематизират със съответните 
атрибутивни данни в два шейп-файла – 
точков и полигонов, приложими в 
географска информационна среда 
(ГИС), а изборът на стъпки за новите 
стълбове да се съобрази с тях. 

Инвестиционен проект 
Фаза техническа 

Oпазване на всички 
видими на терена 
археологически обекти 

2. 
 

Провеждане на специализирано 
археологическо проучване (издирване 
на археологически обекти) по трасето 
на избрания вариант в съответствие с 
изискванията на чл. 161, ал. 1 от ЗКН -
  преди началото на строителството  7 

Преди началото на 
строителните дейности 

Локализиране на всички 
видими на терена 
археологически обекти и 
изясняване как трасето 
комуникира с територията 
им и в каква степен 
строителството ще 
застраши тяхната цялост. 

                                                
7
 Закон за културното наследство: 

Чл. 161. (1) Осъществяването на инвестиционни проекти на физически и юридически лица в 
територии, за които има данни за наличие на археологически обекти, задължително се предхожда 
от предварителни археологически проучвания, с които се установява дали те няма да бъдат 
засегнати или нарушени. На археологическите обекти, разкрити при тези проучвания, се провеждат 
спасителни разкопки преди началото на строителните работи. 
(2) В процеса на строителните дейности се провежда наблюдение от археолози. В случай на 
откриване на археологически обекти се прилагат чл. 148 и 160. 



Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за 
изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ 

67 
 

 

№ 
 

Мерки 
 

Период (фаза) на 
изпълнение 

Резултат 
 

В зависимост от това 
определяне на конкретни 
мерки за опазване на 
всеки от застрашените 
обекти, включително 
провеждане на 
спасителни разкопки 
преди началото на 
строителните работи.  

3. 
 

Според разпоредбите на чл. 161, ал. 2 
от Закона за културното наследство в 
процеса на строителните дейности 
трябва да се провежда наблюдение от 
археолози. Наблюдение трябва да се 
осъществява и на всички фази от 
строителните дейности, и при всички 
дейности, свързани с навлизане в 
почвения слой.  

Строителство Да се установи дали няма 
да бъдат засегнати 
нерегистрирани 
археологически обекти или 
структури, чиито 
специфики не позволяват 
те да бъдат локализирани 
при недеструктивни 
проучвания.  

4. Възможно е при изпълнение на изкопни 
и строителни работи да се попадне на 
археологически обект, нерегистриран 
преди, поради неговите особености. В 
такъв случай се процедира в 
съответствие с разпоредбите на чл. 72 
и 73 от ЗКН.  

Строителство Опазване на 
археологически обекти  
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

На база направените анализи и оценка на въздействията върху всички 
компоненти и фактори на околната среда, в т.ч. опазване на биологичното разнообразие 
от реализиране нова далековолтова линия, еднозначното предложение, относно 
осъществяването на инвестиционното предложение за „Изграждане на нова ВЛ 400kV 
от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“  е ВАРИАНТ 2.  

На базата на направения анализ може да се заключи, че липсват условия за 
създаване на трайна зона на замърсен атмосферен въздух в района за реализация на 
ИП от строителните дейности. Не се застрашава качеството на атмосферния въздух (КАВ) 
в районите на трасето на новата ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“. Пренасянето 
на електрическа енергия по далекопроводи не причинява замърсяване на въздуха, водата 
и почвата. По време на експлоатация на новата ВЛ 400 kV, емисии на вредни вещества в 
атмосферния въздух ще се генерират единствено от отработилите газове на ДВГ на 
използваната техника, работеща с дизелово гориво и транспорта при аварийни дейности.  

По време на етапа на строителство замърсяване на повърхностните води в 
района е възможно единствено при аварийни ситуации със строителната техника. 
Експлоатацията на обекта няма да се окаже влияние върху количествения режим и 
качествата на повърхностните води, общото състояние на водните екосистеми и 
процесите на самоочистване в условията на нормални и сухи години.  

Въздействието върху подземните води по време на строителството ще бъде 
ограничено, в зоните на изкопите за фундаментите на стълбовете, като то ще е 
незначително в участъците, където тези изкопи няма да достигнат до водонаситени зони. 
По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху подземните води. 

По отношение на компонента “Земи и почви” предлаганият вариант 2 на трасето 
на ВЛ е по-благоприятен в сравнение с вариант 1.1, поради факта, че ще бъдат засегнати 
по-малко площи земи, съответно 24 900 m2 с най-висока степен на неблагоприятно 
въздействие при вариант 2 срещу 29 400 m2 при вариант 1.1. От гледна точка на 
качеството на земите (продуктивност, значение на едафичния фактор по отношение на 
особеностите на съответните хабитати) двата варианта не се отличават съществено. 

Изграждането на новата ВЛ 400 kV „Варна – Бургас“ в предвидените сервитутни 
граници на вариант 2 няма да доведе до съществена промяна в състава и свойствата 
на почвите, а оттам и до промяна на естественото им плодородие и екологичното им 
състояние. При спазване на технологичните изисквания по отношение на 
изграждането на инфрастуктурния обект, рекултивацията на засегнатите от 
строителството участъци и при реализиране на предложените мерки неблагоприятните 
въздействия, които се прогнозират по отношение на почвите и земите могат да бъдат в 
максимална степен ограничени. 

Въздействието по време на строителството върху геоложката среда ще е 
основно при изкопите на фундаментите за стълбовете и ще е незначително до слабо, 
директно, отрицателно и необратимо, а значимостта на очакваното въздействие е слаба. 
По време на експлоатацията не се очаква въздействие върху геоложката среда. 

Предвид временния характер на строителните работи, степента на въздействие 
върху ландшафта е от ниска до средна, а значимостта на въздействието ще бъде от 
слаба до умерена, в зависимост от характера на ландшафта. По време на експлоатацията 
въздействията върху ландшафта като цяло ще бъдат локални, отрицателни и 
дългоосрочни. 

Направената оценка на въздействието от реализирането на ИП върху флората и 
фауната в района показа, че не се очаква значително отрицателно въздействие. 
Възможни са въздействия със слаба и умерена значимост. С цел превенция за някои от 
въздействията са предложени смекчаващи мерки, които допълнително ще редуцират 
очакваните въздействия.  
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Анализът на наличните данни за културното наследство показва, че при всеки 
от проектните варианти за трасе може да бъде нарушена целостта  на различен брой 
обекти на културното наследство. По отношение опазването на недвижими културни 
ценности предпочитаният вариант за трасе е 1.1 (зелен цвят)  защото при реализацията 
на електропоровода по него ще бъдат застрашени по-малко от известните археологически 
обекти.  

 Поради наличието на културни ценности в близост до трасето, според 
разпоредбите на чл. 161, ал. 1 от ЗКН, е задължително преди началото на строителството 
да бъдат проведени предварителни археологически проучвания (издирвания на 
археологически обекти) по трасето на избрания вариант за преминаване на новата ВЛ 400 
kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“. В резултат на тези проучвания ще бъде изяснено в 
каква степен строителството ще застраши обектите, разположени  в близост до трасето и 
ще бъдат определени конкретни мерки за опазване на всеки от тях.  

Експлоатацията на новата ВЛ 400 kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ няма да 
представлява пряка заплаха за обектите на културното наследство.  

По време на строителството - натрупването на отпадъци от изкопните работи ще 
е с временен характер. Генерираните отпадъци ще се извозват до специално отредени от 
общинските администрации места. Въздействието върху компонентите на околната среда, 
в резултат генерираните отпадъци ще е незначително. По време на експлоатацията - 
генерираните отпадъци няма да окажат вредно влияние върху компонентите на околната 
среда. Същите ще се генерират единствено и само резултат от ремонтните работи по 
трасето, ще се събират разделно и извозват от територията на обекта, въз основата на 
договори.  

По време на строителството и експлоатация на обекта не се очаква използването 
на опасни химични вещества и смеси. 

В заключение, строителството на високоволтната въздушна линия 400 kV е 
свързано с емисии на шум, вибрации и електромагнитни лъчения (главно УВ лъчение 
при извършване на заваръчни дейности), които ще въздействат върху работещите 
строители.  

Влиянието на тези фактори върху населението е незначително, като само шумът 
от тежкотоварните транспортни средства може да се счита за въздействие с по-висок 
интензитет, въпреки че то е временно и в регионален аспект.  

По време на експлоатацията на въздушната линия 400 kV, основният физически 
фактор, който може да има неблагоприятно влияние върху работещите и населението, е 
СНЧ електрическо и магнитно поле. Спазването на изискванията на националното 
законодателство по отношение на защитата на работещите ще намали вредното 
въздействие на тези полета върху обслужващия персонал до минимум – под граничните 
стойности. Спазването на изискванията за сервитутни зони около електропроводите за ВН 
позволява излъчваните електрически и магнитни полета от шините на електропровода да 
бъдат минимизирани и да не влияят върху населението и околната среда. 

Националната система за мониторинг на шума е в действие в региона и се 
спазват стриктно изискванията за разработване на шумови карти на промишлените 
предприятия, както и за оценка на транспортния шум. За съжаление, за намаляването на 
шумовите нива от транспорта се прави много малко, но то не е пряко свързано с 
реализирането на инвестиционното номерение, а е национален проблем, свързан с 
усъвършенстването на транспортните линии и прилагането на защитни съоръжения. 

Прилагането на описаните в националното законодателство мерки за защита на 
работещите по време на строителството и при експлоатацията на съоръженията, ще 
доведе до намаляване на въздействието на физическите фактори до минимум.  

Регистрирането (мониторингът) на източниците на електромагнитни лъчения с 
цел оценка на въздействието им върху нааселението, ще даде възможност за събиране 
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на информация за източниците (регистрирането им), оценка на експозицията, както и 
ограничаване на въздействието на електромагнитните полета, както това се извършва за 
шумовото натоварване на околната среда. 

Мерките, свързани с въздействията на физическите фактори могат да се оценят 
като положителни, без кумулативен ефект, действащи на регионално ниво. 

По време на строителството и експлоатацията на обекта не се очакват вредности, 
които да окажат значително отрицателно въздействие върху здравето на населението в 
населените места в близост до инвестиционното предложение.  

Предвид предложените смекчаващи мерки, които осигуряват спазването на 
нормите за качество на околната среда и предотвратяват неблагоприятните ефекти върху 
здравето на населението и на работниците, се предлага на уважаемия Висш Експертен 
Екологичен Съвет на МОСВ да одобри осъществяването на инвестиционното 
предложение за Изграждане на нова ВЛ 400kV от п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“  по 
ВАРИАНТ 2 на трасето.  


