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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 „ГАМА УИНД“ АД, уведомление e за инвестиционно предложение 

(ИП) свързано с „Изграждане на ветроенергиен парк в община Генерал Тошево“ 

състоящ се от 100 броя ветрогенератори в населени места разположени на 

територията на община Генерал Тошево с възложител: „ГАМА УИНД“ АД  

Във връзка с представено от „ГАМА УИНД“ АД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) свързано с „Изграждане на ветроенергиен парк в община Генерал 

Тошево“ състоящ се от 100 броя ветрогенератори в населени места разположени на 

територията на община Генерал Тошево, 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 изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 
Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 

среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 

ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.).  

Заявеното ИП е свързано с „Изграждане на ветроенергиен парк в община Генерал 

Тошево“ състоящ се от 100 броя ветрогенератори в населени места разположени на 

територията на община Генерал Тошево с възложител: „ГАМА УИНД“ АД, както 

следва: 

• Град Генерал Тошеви с ЕКАТТЕ 14711 за ИМОТИ С номера: ПИ № 14711.52.5, 

ПИ № 14711.55.9, ПИ № 14711.51.38, ПИ № 14711.49.7 и ПИ № 14711.48.10 - (5 броя 

ветрогенератори); 

• Село Кардам с ЕКАТТЕ 36467 за имоти е номера: ПИ № 36467.220.12, Г1И № 

36467.236.6, ПИ № 36467.220.5. ПИ № 36467.214.10, ПИ № 36467.214.28, ПИ № 

36467.176.13. ПИ № 36467.215.35, ПИ № 36467.122.14. ПИ № 36467.189.5. ПИ № 

36467.118.34, ПИ № 36467.137.1, ПИ № 36467.133.31. ПИ № 36467.75.6, ПИ № 

36467.81.12, ПИ № 36467.68.1, ПИ № 36467.220.40, ПИ № 36467252.92, ПИ № 

36467.214.15, ПИ № 36467.172.10, ПИ № 36467.188.35. ПИ № 36467.181.41. ГШ № 

36467.126.2. ПИ № 36467.69.16. ПИ № 36467.236.6. ПИ № 36467.252.23 и ПИ № 

36467.215.77 - (34 броя ветрогенератори); 

• Село Люляково с ЕКАТТЕ 44714 за имоти с номера: ПИ № 44714.21.5, Г1И № 

44714.20.10. ПИ № 44714,16.8. ПИ № 44714.13.18. ПИ № 44714.105.6. ПИ № 

44714.105.21, ПИ № 44714.101.50, ПИ № 44714.22.30, ПИ № 44714.22.36, ПИ № 

44714.21.13, ПЕТ № 44714.21.8, ПИ №44714.21.15, ПИ № 44714.21.11, ПИ 

№44714.19.33, ПИ №44714.20.18, ПИ № 44714.15.21 и ПИ № 44714.15.25 - (19 броя 

ветрогенератори);  

• Село Калина с ЕКАТТЕ 35393 за имоти с номера: ПИ № 35393.105.13, ПИ № 

35393.101.21, ПИ № 35393.101.20 и ПИ № 35393.102.14 - (4 броя ветрогенератори); 

• Село Рогозина с ЕКАТТЕ 62829 за имоти с номера: ПИ № 62829.38.12, ПИ № 

62829.38.43, ПИ № 62829.33.33. ПИ № 62829.33.39, ПИ № 62829.14.1 - (5 броя 

ветрогенератори);  

• Село Писарово с ЕКАТ ТЕ 56509 за имоти с номера: ПИ № 56509.14.9. Г1И № 

56509.13.19, ПИ № 56509.13.8. ПИ № 56509.15.42, ПИ № 56509.6.8, ПИ № 56509.4.9, ПИ 

№ 56509.13.13. ПИ № 56509.12.12. ПИ № 56509.6.10, ПИ № 56509.2.7 и ПИ № 

56509.11.16 - (11 броя ветрогенератори); 
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• Село Преселенци с ЕКАТТЕ 58181 за имоти с номера: ПИ № 58181.104.7, ПИ 

№58181.103.9, ПИ №58181.102.22, ПИ №58181.11.6, ПИ №58181.20.15, ПИ № 

58181.13.32 - (7 броя ветрогенератори);  

• Село Малина с ЕКАТТЕ 46351 за имоти с номера: ПИ № 46351.17.1, ПИ № 

46351.104.10 - (3 броя ветрогенератори);  

• Село Пленимир с ЕКАТТЕ 56736 за имот с номер ПИ № 56736.23.5 и 56736.23.14 - 

(2 броя ветрогенератори) 

• Село Горица с ЕКАТТЕ 18575 за имоти с номера: ПИ № 18575.102.9 и ПИ № 

18575.101.37 - (2 броя ветрогенератори);  

• Село Чернооково с ЕКАТТЕ 81219 за имоти с номера: ПИ № 81219.10.7, ПИ № 

81219.8.6, ПИ № 81219.4.13, ПИ № 81219.6.47, ПИ № 81219.6.23, ПИ № 81219.13.100, 

ПИ№ 81219.7.23 и ПИ № 81219.5.9 (8 броя ветрогенератори).  

       Настоящото ИП има връзка с издадено: Решение по оценка  на въздействието върху 

околната среда № ВА - 8/ 2012 г. с което е одобрено осъществяването на инвестиционно 

предложение за изграждане на: “Ветроенергиен парк (ВЕП) Генерал Тошево, състоящ се 

от 150 бр. вятърни генератори (ВГ), две електрически подстанции и съпътстваща 

инфраструктура (пътна и кабелна)” в ПИ на територията на общ. Ген. Тошево. 

За територията предмет на ИП има издадени заповеди за одобряване на ПУП и 

промяна в начина на трайно ползване на земята от земеделска в за енергийно 

производство, както и издадени Разрешение за строеж от 2012 г. За територията предмет 

на ИП няма представени данни и налична информация за  започнато строителство като: 

Протокол за откриване на строителна площадка, определяне на строителна линия и ниво 

на строежа. 

  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във 

връзка с чл. 40, ал. 2 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; обн. ДВ бр. 

73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на 

точка 3, буква „и” съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на 

вятъра от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1   подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

 Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.  

        За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 

от Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 

електронен носител. 

2. Да внесете 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. № 26-00-2743/А1/ / 2022 г.  

3. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 

разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 

4, ал. 3 Наредбата за ОВОС. 

При изготвяне на информацията за ИП да се представи и обърне внимание с 

подробно описание на: 

 обхвата,  засегнатата площ и параметрите на ИП, в т.ч. всички други обекти и 

дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 подробно описание на всички технологични дейности и процеси; 
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 подробно описание с приложен актуален картен материал и схеми -вътрешни и 

външни ел. мрежи/проводи и съоръжения, необходими за присъединяване към 

електроразпределителната  мрежа, свързващи пътища,  монтажни площадки и др. 

 алтернативи за предвиждащия се модел ветрогенератор – предимства и 

недостатъци; 

 отстояния спрямо най-близо разположени обекти подлежащи на здравна защита 

в т.ч. наличие на СОЗ, отстояния. 

 да се представи Предварителен договор за присъединяване на обекта а за 

заявената мощност, с подробно описание; свързани в автономна (самостоятелна) мрежа; 

свързани към разпределителната и/или преносната мрежа. 

 да се анализират и отчетат коректно изискванията на чл. 141 и 142 от Наредба  

№ 14 от 2005 год. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 

ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 

разпределение на електрическа енергия, и по-конкретно: 

 разстояние на всеки един ВГ спрямо най-близко разположените населени места; 

 изолация от шум, вибрации и инфразвук; 

 начин на разполагане ситуация и изисквания относно техн. характеристики на 

фундамента под съоръженията 

 В тази връзка за обхвата на предварителните проучвания за вятърни генератори, 

съгласно чл. 136, т. 1 от  Наредба № 14   на този етап трябва да са налице данни за 

обезпеченост с вятър и по конкретно: 

 изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра в 

предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо разпределение 

на скоростта на вятъра по време и посока. 

 статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на 

площадката. 

 статистически данни от измервания за предполагаемата височина на 

установяване на пропелера на генератора. 

 оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на установяване на 

пропелера - когато няма данни по горната точка. 

 оценка на кумулативното въздействие в съответните населени места. 

4.  Обръщам, Ви  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 чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): На основание чл. 31, ал. 1 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 (ДВ. 

бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

    Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) 

по смисъла на Закона за защитените територии, не попада и в границите на ЗЗ от 

мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположените  ЗЗ са: 

  защитена зона за опазване на дивите птици BG0002115 „Било”, обявена със 

Заповед № РД-330/28.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите; 
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 защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна BG0000130 „Крайморска Добруджа”, обявена със Заповед № РД-793/20.12.2018 г. 

на министъра на околната среда и водите; 

 защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна BG0000569 “Кардам”, обявена със Заповед № РД-1021/17.12.2020 г. на министъра 

на околната среда и водите; 

 защитена зона за опазване на дивите птици BG0002050 „Дуранкулашко езеро”, 

обявена със Заповед № РД-258/18.03.2010 г., изм. и доп. със Заповед № РД-

695/25.08.2020 г. и двете на министъра на околната среда и водите; 

 защитена зона за опазване на дивите птици BG0002085 „Чаиря”, обявена със 

Заповед № РД-551/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите; 

 защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна BG0000154 „Езеро Дуранкулак“, обявена със Заповед № РД-357/31.03.2021 г. на 

министъра на околната среда и водите; 

 защитена зона за опазване на дивите птици BG002082 „Батова”, обявена със 

Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед 

№ РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) и трите на министъра на околната среда и 

водите; 

 защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна BG0000102 „Долината на река Батова”, включена в Списък на защитените зони, 

приет с РМС № 802/04.12.2007 г. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС.  

Обръщам Ви  внимание, че при неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок 

повече от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от 

Наредбата за ОВОС.  

  

 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на: 

КМЕТА НА ОБЩ. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. КАРДАМ, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. ЛЮЛЯКОВО, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. КАЛИНА, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. РОГОЗИНА, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. ПИСАРОВО, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. ПРЕСЕЛЕНЦИ, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. МАЛИНА, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. ПЛЕНЕМИР, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. ГОРИЦА, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

КМЕТА НА С. ЧЕРНООКОВО, ОБЩ. ГЕН. ТОШЕВО 

                                                                                    

  (отговорено от РИОСВ на 31.08.2022 г.) 


