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УУВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРО-ВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИП „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРО-
ПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ - П/СТ „КАВАРНА“ С ДО ПРОВОД (ВЕ) 110 KV П/СТ „ВАРНА СЕВЕР“ - П/СТ „КАВАРНА“ С ДО 

275 БРОЯ СТЪЛБА“275 БРОЯ СТЪЛБА“

ОБЯВАОБЯВА
За общественосттаЗа обществеността

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздейст-На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздейст-
вието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от вието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 

12 Февруари 2016 г.)12 Февруари 2016 г.)
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

УВЕДОМЯВАУВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, чевсички заинтересовани физически и юридически лица, че

„Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 1618 гр. София, ул. „Цар Борис III“ № 201, тел.: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, 1618 гр. София, ул. „Цар Борис III“ № 201, тел.: 
02/9696802, ЕИК 175201304, има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на въз-02/9696802, ЕИК 175201304, има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на въз-
душен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба“. душен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“ с до 275 броя стълба“. 
Характеристика на инвестиционното предложение:Характеристика на инвестиционното предложение:
1.    Резюме на предложението1.    Резюме на предложението
Целта на инвестиционното предложение на „ЕСО“ ЕАД е промяна в обема на изграждане на Целта на инвестиционното предложение на „ЕСО“ ЕАД е промяна в обема на изграждане на 
въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“. въздушен електропровод (ВЕ) 110 kV п/ст „Варна север“ - п/ст „Каварна“. 
Промяната в технологията на изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на електропре-Промяната в технологията на изграждане на ВЛ се изразява в увеличаване броя на електропре-
носните стълбове с осем броя.носните стълбове с осем броя.
2.    Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за 2.    Промяната се налага във връзка с изготвена актуална метеорологична записка за 
цялото трасе на електропровода,цялото трасе на електропровода, и установяване неблагоприятно  въздействие на обледени- и установяване неблагоприятно  въздействие на обледени-
телни потоци в определени участъци от електропровода. Това води до преработка на разпреде-телни потоци в определени участъци от електропровода. Това води до преработка на разпреде-
лението, увеличаване на броя на стълбовете в тези участъци и намаляване на междустълбията.лението, увеличаване на броя на стълбовете в тези участъци и намаляване на междустълбията.
Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 
въздействие на обекта на инвестиционното предложениевъздействие на обекта на инвестиционното предложение
Обектът е част от националната електропреносна мрежа.Обектът е част от националната електропреносна мрежа.
3. Местоположение на инвестиционното предложение  3. Местоположение на инвестиционното предложение  
Разгледани са множество варианти за трасе, като одобрения вариант е съобразен с ОУП на общ. Разгледани са множество варианти за трасе, като одобрения вариант е съобразен с ОУП на общ. 
Варна, заобикаля проблемни имоти на МО и имоти с променено предназначение на територия-Варна, заобикаля проблемни имоти на МО и имоти с променено предназначение на територия-
та на общ. Аксаково, както и защитени територии по смисъла на Закона за защитените терито-та на общ. Аксаково, както и защитени територии по смисъла на Закона за защитените терито-
рии и в максимална степен Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.рии и в максимална степен Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.
Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреж-Трасето е съобразено с изискванията за рационално използване на земята и минимално увреж-
дане на ландшафта, като се преминава основно през земеделски земи извън регулацията на дане на ландшафта, като се преминава основно през земеделски земи извън регулацията на 
населените места. населените места. 
ВЕ 110 kV ще се изгради от начална точка  - п/ст „Варна север“ до крайна точка - п/ст „Каварна“. ВЕ 110 kV ще се изгради от начална точка  - п/ст „Варна север“ до крайна точка - п/ст „Каварна“. 
Трасето на ВЕ, вкл. сервитутната му зона, минава през терени, попадащи в землищата на след-Трасето на ВЕ, вкл. сервитутната му зона, минава през терени, попадащи в землищата на след-
ните населени места:ните населени места:
Област Варна: Област Варна: 
Община Варна - землище на гр. Варна и с. КаменарОбщина Варна - землище на гр. Варна и с. Каменар
Община Аксаково - землищата на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново.Община Аксаково - землищата на селата Куманово, Орешак, Кичево и Осеново.
Община Аксаково - землище на с. Осеново. Община Аксаково - землище на с. Осеново. 
Област Добрич: Област Добрич: 
Община Балчик - землищата на селата Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичино, Община Балчик - землищата на селата Кранево, Рогачево, Оброчище, Бобовец, Царичино, 
Гурково и град Балчик.Гурково и град Балчик.
Община Каварна - землищата на селата Божурец и Селце и град Каварна.Община Каварна - землищата на селата Божурец и Селце и град Каварна.
4.    Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоа-4.    Природни ресурси, предвидени за използване по време  на строителството и експлоа-
тацията (водоползване)тацията (водоползване)
По време на строителството и експлоатацията на ИП няма да се използват природни ресурси. По време на строителството и експлоатацията на ИП няма да се използват природни ресурси. 
Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди.Не е предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди.
5.     Отпадъци,5.     Отпадъци, които се очаква да се генерират, емисии на вредни вещества и отпадъчни води които се очаква да се генерират, емисии на вредни вещества и отпадъчни води
Предвидените строително-монтажни дейности предполагат генерирането на строителни и би-Предвидените строително-монтажни дейности предполагат генерирането на строителни и би-
тови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират основно битови, строителни и про-тови отпадъци. По време на експлоатацията ще се генерират основно битови, строителни и про-
изводствени отпадъци. Генерираните по време на строителството и експлоатацията отпадъци изводствени отпадъци. Генерираните по време на строителството и експлоатацията отпадъци 
ще се събират, съхраняват и предават на външни фирми за последващо оползотворяване и/или ще се събират, съхраняват и предават на външни фирми за последващо оползотворяване и/или 
обезвреждане.обезвреждане.
Очакват се неорганизирани емисии от двигателите с вътрешно горене на техниката, която ще се Очакват се неорганизирани емисии от двигателите с вътрешно горене на техниката, която ще се 
използва при строителството и поддръжката по време на експлоатация на ИП. използва при строителството и поддръжката по време на експлоатация на ИП. 
По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се очаква По време на строителството, експлоатацията, закриването и рекултивацията на ИП не се очаква 
генерирането на отпадъчни води.генерирането на отпадъчни води.
Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://www.tso.bg/
Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg. Лице за контакти:  Ангелин Цачев, тел: 0889635326, е-mail: a.tsachev@eso.bg. 
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата на „Електро-Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в сградата на „Електро-
енергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III“ № 201, сградата на РИО-енергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София ул. „Цар Борис III“ № 201, сградата на РИО-
СВ-Варна на адрес гр. Варна, ул.“Ян Палах“№4, и сградата на Община Балчик на адрес  гр.  СВ-Варна на адрес гр. Варна, ул.“Ян Палах“№4, и сградата на Община Балчик на адрес  гр.  
Балчик,    площад „21септември“ №6. Балчик,    площад „21септември“ №6. 

Данъците ще се плащат и онлайн 
До края на първите 
шест месеца от го-
дината ще може да 
се заплати първата 
вноска за данъка 
върху недвижи-
мите имоти, такса 
битови отпадъци и 
налога върху пре-
возните средства.
Всеки може да се 
възползва от 5% на-
маление на дължи-
мата сума, ако за-
плати до 30 април. 
След решение на 
Общинския съвет, 
данъците за насто-
ящата година бяха 
завишени. По-ви-

соки суми ще вне-
сат и жителите на 
село Рогачево, чи-
ито имоти стават V 
категория, съгласно 
заповед на МРРБ. 
Новото в кампания-
та за 2017 година е, 
че след 1 март пла-
щанията може да 
стават и чрез сайта 
www.balchik.bg , 
при условие, че се 
посочи КИН /кли-
ентски идентифи-
кационен номер/. 
Такъв е изпратен 
на всяко задължено 
лице в писмен вид. 
Другите опции за 

плащане са в брой 
- на касата на Об-
щинска данъчна 
служба, чрез POS 
терминал отново на 
касата или безкасо-
во – чрез пощенски 
запис или платеж-
но нареждане чрез 
банка: 
IВАN сметка - BG 
38 UNCR 9660 8497 
5033 15 
банков код - UNCR 
BGSF 
“Уникредит Бул-
банк” АД
код за вид плащане 
- данък върху не-
движимите имоти 

- 44 21 00 
код за вид плаща-
не - такса за битови 
отпадъци - 44 24 00 
код за вид плащане 
- данък върху пре-
возните средства - 
44 23 00 
код за вид плащане 
- патентен данък - 
44 14 00
Сроковете за пла-
щане на патентен 
данък за 2017г.са : 
II вноска – 30 април 
2017 г. 
III вноска – 31 юли 
2017 г. 
IV вноска – 31 ок-
томври 2017 г.

“Закупуване на абонаментни карти и транспортно 
обслужване по вътрешноградските линии и в райо-
на на вилна зона до сп.”Орехите” на пенсионери и 

инвалиди с трайна нетрудоспособност със и 
над 50% през 2017г.” 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОПОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.18 от ЗОП

Пряко договаряне /чл.18, ал.1, т.13 от ЗОП/

1. Наименование 
на възложителя.

ОБЩИНА БАЛЧИК

гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6

2. Обект, предмет 
и кратко описание на 
поръчката.

“Закупуване на абонаментни карти и 
транспортно обслужване по вътрешно-
градските линии и в района на вилна зона 
до сп.”Орехите” на пенсионери и инвалиди 
с трайна нетрудоспособност със и над 50% 
през 2017г.” 

3. Условия, на кои-
то следва да отго-
варят участниците, 
включително изис-
кванията за финан-
сови и икономически 
условия, технически 
способности и ква-
лификация, когато е 
приложимо.

Участникът трябва:
- да е изпълнител по Договор за възла-
гане на обществен превоз на пътници и 
да изпълнява маршрутни разписания по 
основните градски линии №1, №2, №3 и 
линия Балчик-Албена
- да притежава валиден Лиценз за превоз 
на пътници на територията на Републи-
ка България или Лиценз за международен 
автомобилен превоз. 
- да притежава валидно разрешение от 
Министерството на финансите за из-
даване на ценни книжа /билети и карти/
- да не са налице обстоятелства по чл.54, 
ал.1 и ал. 55, ал.1 от ЗОП 

4. Срок за подаване 
на офертите. До 16.00 часа на 21.02.2017 г.

5. Срок на валид-
ност на офертите. Не по-кратък от 30 дни

6. Критерия за въз-
лагане, включително 
показателите за оцен-
ка и тяхната тежест.

Предлаганата цена на картите да е 
по-ниска от договорената в Договора 
за възлагане обществена поръчка, за 
съответните категории пътници

7. Дата и час на от-
варяне на офертите. 10.00 часа на 22.02.2017 г.

8. Обособени по-
зиции, когато е при-
ложимо.

-

9. Друга информа-
ция, когато е прило-
жимо.

-

 Номер обществена поръчка в АОП: 771997
За въпроси и допълнителна информация:   Татяна Василева  – 
гл.специалист СД, телефон 0579 71054
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, 
респективно на куриер, на адрес:9600, гр. Балчик, пл. «21-ви 
септември „ № 6, Общинска администрация - гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова -  мл. експерт, 
тел. 0579 71046.

Отговорни лица за подаване на информация съгласно чл. 42. ал. 
2от Закон за обществените поръчки : Милен Йорданов – ст. 
юрисконсулт – 0579 71036


