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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 

 

        Представеното от „Мусони” ООД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) е за “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с 

нови кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, 

общ. Генерал Тошево, област Добрич с възложител: „Мусони” ООД. 

Във връзка с представеното уведомление от „Мусони” ООД за инвестиционно 

предложение (ИП) е за “Промяна в параметрите на два ветрогенератора” в поземлени 

имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. 

Бежаново, общ. Генерал Тошево, област Добрич, 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 “Промяна в параметрите на два 

ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови кадастрални номера 

№№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, общ. Генерал Тошево, 

област Добрич с възложител: „Мусони” ООД. 

2. ИП предвижда промяна в техническите характеристики на два ветрогенератора с 

намаляване на същите, а именно: 

-   Височина на кулата – от 105 метра на до 85 метра; 

-   Диаметър на ротора – от 93 метра на до 82 метра; 

-   Номинална мощност – от 2,5 MW до 2 MW. 

3. Настоящото ИП има връзка с издадени: 

-   Решение № 179-ПР/ 2007 г.  за преценяване на необходимостта от извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда „Изграждане на  3 бр. 

ветрогенератора“ в поземлен имот № 23769.52.100, землище на село Дропла, 

община Балчик с разрешени технически параметри Височина на кулата – до 78 

метра; Диаметър на ротора – до 82 метра; Номинална мощност – до 1,5 MW; 

-   За ИП „Изграждане на  един  ветрогенератор с номинална мощност 2.5 MW“ в 

поземлен имот № 003028, с  площ 38,250 дка,  в землището на село Бежаново, 

община Генерал Тошево, област Добрич, възложител: Стоян Стоянов е 

издадено Решение №ВА 108-ПР/2008 год. за преценяване необходимостта от 

оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва 

ОВОС“. Същото е постановено на 11.04.2008 г. В срока по чл. 84, ал. 1 и чл. 

149, ал. 1 от АПК не е обжалвано и е влязло в сила. По издаденото решение 

предмет на оценка е бил един ветрогенератор тип NORDEX N 90 с мощност 2.5 

MW всеки височина на кулата 80-100 м и диаметър на ротора 90 м.  

-    За ИП „Изграждане на  един  ветрогенератор с номинална мощност 2.5 MW“ в 

поземлен имот № 004027, с  площ 19,400 дка,  в землището на село Бежаново, 

община Генерал Тошево, област Добрич, възложител: Стефка Стоянова е 

издадено Решение №ВА 109-ПР/2008 год. за преценяване необходимостта от 

оценка на въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва 

ОВОС“. Същото е постановено на 11.04.2008 г. В срока по чл. 84, ал. 1 и чл. 

149, ал. 1 от АПК не е обжалвано и е влязло в сила. По издаденото решение 
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предмет на оценка е бил един ветрогенератор тип NORDEX N 90 с мощност 2.5 

MW всеки височина на кулата 80-100 м и диаметър на ротора 90 м.  

-    За ИП “изграждане на два ветрогенератора” в поземлени имоти /ПИ/ с нови 

кадастрални номера №№03157.3.50 и 03157.4.38 в землището на с. Бежаново, 

общ. Генерал Тошево, обл. Добрич с възложител: „Мусони” ООД е издадено 

Решение №ВА 139-ПР/2011 год. за преценяване необходимостта от оценка на 

въздействието върху околната среда с характер „да не се извършва ОВОС“. 

Същото е постановено на 10.12.2012 г.  и е получено на ръка на 27.12.2012 г. В 

срока по чл. 84, ал. 1 и чл. 149, ал. 1 от АПК не е обжалвано и е влязло в сила. 

По издаденото решение предмет на оценка са били два броя ветрогенератори с 

технически характеристики: номинална  мощност - 2 MW,  диаметър на ротора  

- 93 m, височина на кулата - 105 m, скорост на стартиране – 3 m/s и скорост на 

спиране - 25 m/s. Съгласно наличната в инспекцията документация за 

техническа инфраструктура е издадено писмо с изх.  №26-00-4581/1/30.08.2011 

г. за ИП „изграждане на кабелна линия“ с дължина на трасето 4 749 м с 

възложител: „Мусони” ООД засягащ имоти: №№003050, 004038, 004039, 

003012, 011015, 004013, 0011016, 006010, 017010, 000022, 003050 и 004038 в 

землищата на село  Бежаново, село Ал. Стамбилийски  и село Спасово, община 

Генерал Тошево. 

4. След постановените административни актове по реда на екологичното 

законодателство от страна на компетентните органи по Закона за устройство на 

територията съгласно получената документация по служебен път и такава 

предоставена от възложителя са издадени: 

- ПУП – ПП с обяснителна записка от юни 2009 г. за кабелна линия с 

дължина на трасето около 4 749 м в №№011015, 004013, 011016, 006010, 

017010, село Спасово, 000022, село Ал. Стамбилийски, 004038, 004039, 

003050, 003012, землище на село  Бежаново, община Генерал Тошево. С 

плана се предвижда изправяне на ЖР стълб с ПИ №000022, землище на 

село Ал. Стамбилийски, община Генерал Тошево. 

- Заповед №РД-08-717 от 25.07.2009 г. на кмета на община Генерал Тошево 

за одобряване на ПУП-ПП в поземлени имоти №003050 и ПИ №004038, 

землище на село Бежаново, община Генерал Тошево във връзка с 

проектиране и монтаж на вятърни генератори и прекарване на ел. 

кабелна линия с дължина на трасето 4 449 м спрямо проект за ПУП с 

дължина 4 749 м. 
- Заповед №420 от 24.08.2008 г. на кмета на община Генерал Тошево за 

одобряване на ПУП-ПЗ в поземлени имоти №003028 землище на село 

Бежаново, община Генерал Тошево във връзка с проектиране и монтаж на 

вятърни генератори. Одобрени параметри: номинална  мощност – 2, 5 

MW,  диаметър на ротора  - 90 m, височина на кулата – 80-100 m. 

- Заповед №419 от 24.08.2008 г. на кмета на община Генерал Тошево за 

одобряване на ПУП-ПЗ в поземлени имоти №004027 землище на село 

Бежаново, община Генерал Тошево във връзка с проектиране и монтаж на 

вятърни генератори. Одобрени параметри: номинална  мощност – 2, 5 

MW,  диаметър на ротора  - 90 m, височина на кулата – 80-100 m. 

- Разрешение за строеж №092/27.07.2009 г. за ветрогенераторна група от 

два броя ветрогенератори “Nordex” N90, с мощност 2,5 MW, 660 V, 

кабелна линия Cp. H c L=92 м,  кабелна линия НН с L=34 м и два броя 

ГРУ в ПИ №003050 и ПИ №004038, землище на село Бежаново, община 

Генерал Тошево. Същото е презаверено на 27.07.2015 год. на основание 
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чл. 152, ал. 2 от ЗУТ с продължаване на срока на правно действие до 

27.07.2025 год. При презаверяване на разрешението за строеж не е 

изсикано становище за правно действие на издадените административни 

актове. 

- Протокол №2 за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строеж от 28.06.2012 г. за ветрогенераторна 

група от два броя ветрогенератори “Nordex” N90, с мощност 2,5 MW, 660 

V, кабелна линия Cp. H c L=92 м,  кабелна линия НН с L=34 м и два броя 

ГРУ в ПИ №003050 и описан ПИ №003038, /правилен 004038/, землище 

на село Бежаново, община Генерал Тошево. Като съгласно протокола в 

описателна част се визират ветрогенератори с мощност 2,0 MW. 

- Приложение №5 – Акт за уточняване и съгласуване на строителен терен с 

одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа 

от 29.06.2012 г. 

- Приложение №10 – Акт за установяване състоянието на строежа при 

спиране на строителството от 02.07.2012 г. – основание за спиране на 

строежа съгласно издадения акт е писмо на Е. ОН България Мрежи АД 

изх. №2390-13 от 04.06.2010 г. претовареност на преносната способност 

на мрежа 110 kV за преустановяване присъединяването на производители 

на електрическа енергия. 

- Приложение №11 -  Акт за установяване състоянието на строежа и СМР 

при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия 

ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството от 

30.07.2015 г.  

- Приложение №2а от 15.08.2015 г. за достигане на ниво изкоп с проектна 

кота – 285 м/105.15 м. 

- Приложение №6 от 15.08.2015 г. за приемане на земната основа и 

действителните коти на извършените изкопни работи с кота на дъно 

изкоп на 4 точки от 100,10 м кота дъно изкоп. 

- Приложение №12 от 20.08.2015 г. за установяване на всички видове СМР, 

подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията 

на проекта – направа на изкоп – 1 489. 

- Инвестиционен проект част – електрическа от август 2021 г. за имоти 

03157.3.50 и 03157.4.38 присъединени с КЛ Ср. Н към МКРУ на стълб 

ВЕЛ „Блатица“, землище на село Бежаново, община Генерал Тошево. 

Съгласно обяснителната записка възложителя предвижда 

ветрогенератори Енеркон с мощност 2,0 MW. Ще бъде монтиран нов 

стоманорешетъчен стълб по остта на ВЕЛ 20 kV„Блатица“- 30 м. 

Дължина на трасето  на кабелната линия  – 4 713= м, съгласно текстовата 

част, съгласно схематичната част са описани три дължини – една 356 м, 

2836 м, 1521 м – общо 4 713 м.  

- Към инвестиционния проект  са приложени документи за 

ветрогенератори с номинална  мощност - 2 MW,  диаметър на ротора  - 82 

m, височина на кулата - 80 m и номинална  мощност - 2 MW,  диаметър 

на ротора  - 71 m, височина на кулата – 85 m. 

- Заповед №06/28.09.2021 г. на главния архитект на община Генерал 

Тошево за изменение в одобрения инвестиционен проект към 

издадено разрешение за строеж в обхвата на съществуващите отклонения 

по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ за смяна вида и мощността на 
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ветрогенератора в изисквания за присъединяване за „ветроенергиен парк“ 

– 2 бр. ветрогенератори с мощност 2.0 MW, 660 V, кабелна линия Ср. Н с  

L=4 713 м,  от ВГ 1 и ВГ 2 до нов стълб ЪМ 60-951 на ВЕЛ 20 kV, 

“Блатница” по друг проект, кабелна линия НН с L=34 м,  2 бр. МБКТП 

2000 kV с трансформатор 2000 kVa, 20/04 kV в ПИ 003050 и описан ПИ 

003038, /правилен 004038/, землище на село Бежаново, община Генерал 

Тошево. Обща дължина на кабелната линия 2 973 л. м несъответстваща 

на описаната дължина от L=4 713 м и L=34 м. При издаване на 

цитираната заповед не е изсикано становище за правно действие на 

издадените административни актове. 

5. Съгласно събраната документация и предвид искането на възложителя за 

потвърждаване правно действие на издадените административни актове същото не 

е потвърдено поради следните обстоятелства: 

- В съответствие с чл. 93, ал. 8 от ЗООС, обстоятелството дали е започнало 

осъществяването на ИП се установява с кумулативна проверка на 

контролните органи по околна среда. 

- При тълкуване на разпоредбите на чл. 93, ал. 8 от ЗООС се прави разлика 

между предприети действия за осъществяване на ИП (като промяна на 

предназначението на земята, изработване и одобряване на ПУП и т.н.) и 

започнало осъществяване на ИП. 

- За да се приеме, че осъществяването на ИП е започнало, следва в срока 

по чл. 93, ал. 8 от ЗООС да бъдат установени започнали строителни 

дейности. 

- При презаверяване на Разрешението за строеж на 27.07.2015 год. на 

основание чл. 152, ал. 2 от ЗУТ с продължаване на срока на правно 

действие до 27.07.2025 год. по реда на Закона за устройство на 

територията не е изискано от компетентния орган по околна среда 

актуалност на издадените документи описани в раздел I. едно на 

настоящото писмо. 

- Същото се отнася и до Заповед №06/28.09.2021 г. на главния архитект на 

община Генерал Тошево за изменение в одобрения инвестиционен проект 

към издадено разрешение за строеж в обхвата на съществуващите 

отклонения по смисъла на чл. 154, ал. 2, т. 5 от ЗУТ не са изискани 

документи за правно действие по реда на ЗООС. 

- При извършена съвместна проверка между експерти на РИОСВ-Варна, 

главния архитект на община Генерал Тошево и управителя на 

„Мусони“ООД на 23.09.2021 г. /отразена в КП №014047/ в поземлени 

имоти №03157.3.50 и №03157.4.38,  землище на село Бежаново, община 

Генерал Тошево предмет на издадени Решение №ВА 108-ПР/2008 год., 

Решение №ВА 109-ПР/2008 год.  и Решение №ВА 139-ПР/2011 год. са 

установени строителни дейности с направени изкопи с приблизителни 

размери 20 м в диаметър и дълбочина  2,5 м. В страни от него са отделени 

изкопани земни маси и е депониран хумусен пласт. Непосредствено до 

изкопите има запълнени подкранови площадки. Направени са изкопи за 

кабелни линии в имотите. 

- Извършените констатации за започнали строителни дейности са 

направени след срока по реда на чл. 93, ал. 8 от ЗООС. 

- Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, при провеждане на 

процедура по ОВОС, инвестиционното предложение се разглежда в 

неговата цялост, като се включват и други, свързани с основния предмет 
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на оценка, спомагателни или поддържащи дейности, те също се включват 

в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в 

обхвата на приложения № 1 или 2. Ако спомагателните или 

поддържащите дейности самостоятелно като инвестиционни 

предложения са предмет на ОВОС, всички оценки се съвместяват, като се 

провежда една обединена процедура. 

- В съответствие с изискванията на ЗУТ, за допълващо застрояване, 

временни обекти и мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура, свързани с основния обект, могат да се издадат отделни 

разрешения за строеж. Тези обекти са необходими за функционирането 

на основния обект и същите не биха могли да съществуват самостоятелно 

/да изпълняват самостоятелна функция/, както и обратното – основния 

обект не може да се реализира без разрешаване на строителството и 

изграждането на спомагателните обекти. 

- Установените несъответствия касаещи издадени документи по реда на 

ЗООС и ЗУТ водят до извод за неспазени норми по реда на екологичното 

законодателство.  

- През 2009 год. е одобрен ПУП-ПП без проведена изискваща се процедура 

по екологична оценка. През 2011 год. е разглеждано ИП за „кабелни 

линии“, които към настоящия момент отново не съответстват по 

документация за одобрените такива от РИОСВ-Варна. Одобрените ПУП-

ПЗ от 2009 год. са с издадени отделни заповеди за одобряване. 

- Документацията по реда на ЗУТ за започнало строителство не съотвества 

на констатациите от извършената проверка на терен и извършваните 

строителни дейности. 

- Същото касае и заявените и променени параметри на ветрогенераторите, 

който се предвижда да бъдат изграждани. За новите параметри, не е 

извършена оценка, независимо, че същите водят до редуриране на 

заявените такива от предходно издадените решения по преценка. Не е 

разгледано въдействието от кранови площадки и временни и/или 

постоянни пътища. В случая не са спазени изискванията на чл. 93, ал. 1, т. 

2 от ЗООС и чл. 93, ал. 7 от същия закон. 

 

         Във връзка с изложеното, заявеното ИП разгледано в неговата цялост със 

заявените нови параметри, за които не е извършена оценка, независимо, че същите 

водят до редуриране на заявените такива от предходно издадени решения по преценка, 

с неразгледани въдействия от кранови площадки, временни и/или постоянни пътища и 

др. за оцененяване на сегашното състояние на околната среда, ИП попада в точка  3, 

буква „и” съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на 

вятъра 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, 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=19259614
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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/; 

   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. №26-00-4518/А5/28.01.2022 

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 актуален картен материал и схеми -вътрешни и външни ел. 

мрежи/проводи и съоръжения, необходими за присъединяване към 

електроразпределителната  мрежа, свързващи пътища,  монтажна площадка и 

др. 

 Алтернативи за предвиждащия се модели ветрогенератори – предимства и 

недостатъци. 

 Да се представи Предварителен договор за присъединяване на обект на 

независим производител на електрическа енергия и/или Предварителен договор 

за присъединяване на обект на „Електроразпределение север“АД с цел доказване 

възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа за 

заявената мощност; 

 Да се анализират и отчетат коректно изискванията на чл. 141, 141а, 142 от 

Наредба  №14 от 2005 год. и по-специално:  

- минимално разстояние до най-близкото населено място; 

- ефектна изолация от шум, вибрации и инфразвук; 

- разстояние между генератора и намиращите се в близост други вече изградени 

генератори; 

- изисквания по отношение на фундамента  под съоръжението. 

- начина на разполагане върху терена. 

 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. 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2135464783&dbId=0&refId=27039724
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 Анализ на кумулативното въздействие в област Добрич. 

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 Бежаново, община Генерал Тошево и 

община Генерал Тошево. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение 

№ 2 село Бежаново, община Генерал Тошево и община Генерал 

Тошево: 

 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: 

 

Имотите предмет на ИП не попадат в защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии. 

              ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близко 

разположенена е защитени зони за опазване на дивите птици: ЗЗ  “Било”, с код BG 

0002115, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4, обявена със Заповед  № РД-

330/28.04.2014 (обн. ДВ, бр. 41/2014 г.), с изменение и допълнение със Заповед № РД-

817 от 12 декември 2017 г. (обн. ДВ, бр. 100/2017 г.) и двете на министъра на околната 

среда и водите,  ЗЗ  “Дуранкулашко езеро”, с код BG 0002050, определена съгласно чл. 

6, ал. 1, т. 3 и т. 4, обявена със Заповед  № РД-258/16.03.2010 (обн. ДВ, бр. 28/2010 г.), с 

изменение и допълнение със Заповед № РД-695 от 25 август 2020 г. (обн. ДВ, бр. 

81/2020 г.), и двете на министъра на околната среда и водите, защитени зони за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна: BG0000133 

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

околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и 

дивата флора и фауна, BG0000133 „Ееро Дуранкулак”, обявена със Заповед № РД-

357/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр. 58/2021) на министъра на околната среда и водите.   



8 

     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. 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Генерал Тошево и с. 

Бежаново, общ. Генерал Тошево.   

                                                                                        

 (отговорено от РИОСВ на 07.04.2022 г.) 


