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СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
 

Представено  от „Лонг Ман Енерджи“ ООД уведомление на ИП с внесената към него 
информация и постъпилaтa допълнителни такава за „Изграждане на Фотоволтаична 
електрическа централа с инсталирана мощност 520 kWp DC/450 kW AC“, в поземлен 
имот №07257.35.67, площ 6 320 кв. м, вид собственост - частна, вид територия - 
урбанизирана, НТП – за електроенергийно произовдство, село Българево, община 
Каварна, област Добрич, стар номер 035067, с възложител „Лонг Ман Енерджи“ ООД. 
 
Във връзка с представено от „Лонг Ман Енерджи“ ООД уведомление на ИП с 
внесената към него информация и постъпилaтa допълнителни такава за „Изграждане на 
Фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 520 kWp DC/450 kW 
AC“, в поземлен имот №07257.35.67, площ 6 320 кв. м, вид собственост - частна, вид 
територия - урбанизирана, НТП – за електроенергийно произовдство, село Българево, 
община Каварна, област Добрич, стар номер 035067, с възложител „Лонг Ман 
Енерджи“ ООД, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното: 

 
І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по 
ОВОС: 
 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-
Варна, се установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Изграждане на Фотоволтаична 

електрическа централа с инсталирана мощност 520 kWp DC/450 kW AC“, в 
поземлен имот №07257.35.67, площ 6 320 кв. м, вид собственост - частна, вид 
територия - урбанизирана, НТП – за електроенергийно произовдство, село 
Българево, община Каварна, област Добрич, стар номер 035067, с възложител 
„Лонг Ман Енерджи“ ООД. 

2. ИП предвижда за постигане на обща инсталирана мощност 520 kWp DC /450 kW 
АС да бъдат монтирани до 1160 бр. фотоволтаични модули (PV), генериращи 
постоянно напрежение. За повишаване на общата ефективност на 
електроцентралата, фотоволтаичните модули ще са свързани последователно в 
стрингове. Полученото от тях напрежение ще се преобразува в променливо от 
трифазни инвертори. Фотоволтаичните модули ще бъдат монтирани върху 
фиксирана към терена метална конструкция. Генерираната електрическа енергия 
ще бъде отведена към изграденото вече в ПИ 07257.35.67 главно разпределително 
устройство ГРУ 20kV, което ще бъде разширено в случай, че се наложи това, 
съобразно инвестиционния проект част „Електро“, който ще бъде изработен за 
целите на централата. 

3. С цел обезопасяване на Фотоволтаичната централа е предвидено изграждане на 
ограда около нея. 

4. Модулите ще бъдат монтирани на метални конструкции, фиксирани към терена, 
като всяка метална конструкция ще позволява монтирането на 6 -9 фотоволтаични 
модула. 

5. С цел максимално ефективна работа на фотоволтаичните модули, те ще бъдат 
ориентирани на юг и ще бъдат поставени под наклон от около 30° спрямо земната 
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повърхност. Това гарантира максималното използване на слънцегреенето в района 
на гр.Каварна. За оптимална производителност и максимално оползотворяване на 
площта се предвижда използването на монокристални фотоволтаични модули с 
гарантирана ефективност на работа за дълъг период. 

6. За да се постигне оптимално ниво на напрежение, фотоволтаичните модули ще 
бъдат монтирани в стрингове (последователно свързване на модули). Съгласно 
допълнително разработен инвестиционен проект, стринговете ще бъдат съставени 
от 13-18 фотоволтаични модула всеки и общата им бройка ще бъде между 65 и 95 
такива. 

7. Фотоволтаичните модули произвеждат електроенергия в постоянен ток и 
напрежение. За да бъде възможно подаване на електроенергията към мрежата, това 
постоянно напрежение ще бъде преобразувано в променливо такова чрез 
инвертори. За проекта са предвидени до 10 броя високоефективни стрингови 
инвертора, с минимални загуби от преобразуването. Съгласно спецификациите на 
инверторите към всеки от тях ще бъдат свързани между 8-20 стринга. Предвиждат 
се изкопни работи на кабелни трасета. 

8. Настоящото ИП има връзка с издадено Решение № 68-ПР/2012 г.  за преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда „Изграждане на  4 бр. ветрогенератора“ в поземлени имоти № 07257.35.67, 
село Българево, община Каварна, № 51408.5.127 и 51408.6.125, село Нейково, 
община Каварна с разрешени технически параметри  
Височина на кулата – от 90 до 110 метра; 
Диаметър на ротора – от 95 до 120 метра; 
Номинална мощност – до 3 MW; 
и издадено Решение № 72-ПР/2004 г.  за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда за два вятърни 
генератора с обща мощност 1 MW, височина на кулата – 65 метра и диаметър на 
ротора – 40 метра. 

9. От възложителя е изискана допълнителна информация касаеща слънчев одит, 
документи по реда на ЗУТ. Същите са приложени с вх. №26-00-1675/А9/07.04.2021 
г. 

 
      Във връзка с изложеното, заявеното ИП представлява разширение и изменение на 
одобрен обект от Приложение № 2 на ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия 
закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-
Варна на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 
възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да уведоми засегнатото население, съгласно разпоредбата на чл. 4,  ал. 1  от  
Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 
3 от същата наредба. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 
предложениeтo по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, 
определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на околната среда и водите и внася писмено искане по 
образец съгласно приложение 6 до компетентния орган, към което прилага 
един екземпляр от информацията по приложение 2 на хартиен и електронен 
носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към 
процедурата/; 
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   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 

500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в 
системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по 
банков път: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при 
Общинска банка АД. Основание: по преписка с вх. № 26-00-
1675/А9/07.04.2021 г. 

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да 
бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно 
разгледани следните въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други 
обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички технологични дейности и процеси; 
 Приложен проект на картен материал и проект схеми -вътрешни ел. 

мрежи/проводи и съоръжения, необходими за присъединяване към 
електроразпределителната  мрежа. 

 Алтернативи за предвиждащия  за фотоволтаици – предимства и недостатъци. 
 Анализ на кумулативното въздействие в община Каварна с предвижданията на 

настоящото ИП съгласно изискванията на §1, т. 75 от ДР на ЗООС. 
  

3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, 
като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин 
за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на 
становища от заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на  село Българево, община Каварна и община 
Каварна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение 
№ 2 село Българево, община Каварна и община Каварна. 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 
14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си 
(ако има такава) и на общественодостъпно място за достъпа до 
информацията и за изразяване на становища от заинтересувани 
лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат 
на компетентния орган резултатите от обществения достъп, в 
т.ч. по начина на осигуряването му по образец съгласно 
приложение № 7. 

4.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които 
за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, 
без да се извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за 

биологичното разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

 
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 
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Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. 
              ИП попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000” - защитена зона за 
опазване на дивите птици: ЗЗ  “Калиакра”, с код BG 0002051, определена съгласно чл. 
6, ал. 1, т. 3 и т. 4, от ЗБР, обявена със Заповед  № РД-559/21.08.2009 г., изм. и доп. със 
Заповед № РД-97/06.02.2014 г. и Заповед № РД - 818/12.12.2017 г. на министъра на 
околната среда и водите. 
              При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 от Наредбата за 
ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на защитена 
зона за опазване на дивите птици ЗЗ  “Калиакра”, с код BG 0002051 определени със 
заповеди за обявяване. 

     На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

 
     Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 

зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 
ОВОС. 
 

ІІІ. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ЕО: 
 

            Подробните устройствени планове подадат в позицията на т. 9.1 от Приложение 
№ 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове 
и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с  изм. и доп.). Във връзка с това и 
разпоредбата на чл. 85, ал. 2 от ЗООС, с предвиждания за изменения на ПУП за 
развитие на настоящото ИП, на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО подлежат 
на преценяване необходимостта от ЕО. 
            Ако за осъществяване на инвестиционното намерение се налага най-напред да 
бъде изменен ОУП, то на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ЕО изменението 
на ОУП също е предмет на преценяване на необходимостта от екологична оценка 
/настоящото изменение на ПУП не попада в тази хипотеза/.  
            Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за ИП, включено в 
приложение № 1 или № 2 на същия закон, се изисква и изготвянето на самостоятелен 
план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2, компетентният орган по околна среда може по 
искане на възложителя или по своя преценка да допусне извършването само на една от 
оценките по глава шеста.  
            От друга страна обаче съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се 
извършва независимо от ОВОС. 
             На основание чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО компетентен орган за издаване на 
решение за преценяване необходимостта от ЕО е директора на РИОСВ-Варна.   
             Във връзка с това и описаните по-горе правни и фактически основания за 
изменение на ПУП-ПЗ за имота с предвиденото инвестиционно предложение касаещо 
предвижданията на плана, предвид, че подлежи на преценяване  на ОВОС,  на 
основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС  и във връзка с  чл. 91, ал. 2 от ЗООС допускам 
разглеждане на процедура по преценяване  на ОВОС за Проект за изменение на 
Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/. 
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              Съгласно приложената документация от възложителя за изменение на ПУП-ПЗ 
не се издава заповед за допускане за изработване на проект за изменение на плана по 
реда на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, тъй като същия попада в хипотезата на чл. 135а, ал.1 от  
същия закон където „Заповед по чл. 135 не се издава в случаите, когато при изменение 
на влезли в сила подробни устройствени планове заинтересувани лица са само лицата, 
по чиято инициатива се иска изменението“.  
              За изменение на подробния устройствен план възложителят е подал заявление 
по реда на чл. 135а, ал. 3 от ЗУТ. 
 

 
 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Каварна и село Българево, 

община Каварн. 
 

 

                                                                                     (отговорено от РИОСВ на 16.06.2021 г.) 


