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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 „Вятърен парк Изгрев“ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) е за „Изграждане на Ветроенергиен парк  Изгрев от 23 
ветрогенератора и съпътстваща техническа инфраструктура” в поземлени имоти 
№№66946.10.19 – един генератор, 66946.10.57– един генератор, 66946.10.62 
(подстанция), 66946.12.41– един генератор, 66946.13.134– един генератор, 66946.15.14–
един генератор, 66946.16.41– един генератор, 66946.19.12– един генератор, 66946.20.50 
(подстанция), 66946.21.57– един генератор, 66946.21.61– два генератора, 66946.22.8– 
един генератор, 66946.23.21– един генератор, 66946.23.55– един генератор, 
66946.24.34– един генератор, 66946.26.42– един генератор, 66946.27.18 (подстанция), 
66946.30.23– три генератора, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 
58880.14.48– един генератор, 58880.15.79– един генератор, 58880.19.66– един 
генератор, землище на село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73– един 
генератор, 53450.15.112– един генератор, землище на село Одърци, община Добричка, 
възложител община Добричка с възложител: „Вятърен парк Изгрев“ЕООД. 

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Изграждане на Ветроенергиен парк  Изгрев от 23 ветрогенератора и съпътстваща 
техническа инфраструктура” в поземлени имоти №№66946.10.19 – един генератор, 
66946.10.57– един генератор, 66946.10.62 (подстанция), 66946.12.41– един генератор, 
66946.13.134– един генератор, 66946.15.14–един генератор, 66946.16.41– един 
генератор, 66946.19.12– един генератор, 66946.20.50 (подстанция), 66946.21.57– един 
генератор, 66946.21.61– два генератора, 66946.22.8– един генератор, 66946.23.21– един 
генератор, 66946.23.55– един генератор, 66946.24.34– един генератор, 66946.26.42– 
един генератор, 66946.27.18 (подстанция), 66946.30.23– три генератора, землище на 
село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48– един генератор, 58880.15.79– един 
генератор, 58880.19.66– един генератор, землище на село Пчелино, община Добричка, 
№№53450.15.73– един генератор, 53450.15.112– един генератор, землище на село 
Одърци, община Добричка, възложител община Добричка с възложител: „Вятърен парк 
Изгрев“ЕООД, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за ОВОС  и 
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, 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 Ветроенергиен 

парк  Изгрев от 23 ветрогенератора и съпътстваща техническа инфраструктура” в 
зелищата на село Славеево, село Пчелино и село Одърци, община Добричка. 

2. „Вятърен парк Изгрев“ЕООД е възложител съгласно § 1, т. 20 от ДР на ЗООС по 
силата на приложени към документацията Предварителни договори за учредяване 
на права на строеж и сервитути. 

3. Възложителят „Вятърен парк Изгрев“ЕООД е изпълнил своите задължения със 
спазване на нормата на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ВОС за 
уведомяване на засегнатото население. С допълнителна документация с вх. №26-
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00-3060/А25/10.06.2022 г. е представил доказателства за поместена обява във 
вестник „Глас“, бр. 21, от 06.06.2022 год.  

4. Настоящото ИП има връзка с други издадени административни актове по реда на 
глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР: Решение № ВА-19/ЕО/2022 г. за преценяване 
на необходимостта от извършване на екологична оценка на директора на РИОСВ – 
Варна, с характер да не се извършва ЕО на Частично изменение на Общ 
устройствен план на Община Добричка за ПСД – електроенергийно производство 
в обхват на 23 имота с идентификатори: №№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 
66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 
66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 
66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, землище на село Славеево, община 
Добричка, №№ 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, землище на село Пчелино, 
община Добричка, №№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, 
община Добричка, възложител община Добричка. 

   
 Описаните дейности със заявено ИП за „Изграждане на Ветроенергиен парк  

Изгрев от 23 ветрогенератора и съпътстваща техническа инфраструктура” попада в 
обхвата на точка 3 буква „и“-  съоръжения за производство на електроенергия 
посредством силата на вятъра от Приложение № 2 на ЗООС поради което съгласно 
чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС подлежи на процедура по преценяване необходимостта от 
извършването на оценка на въздействието върху околната среда.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-
Варна, съгласно 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. 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/; 

   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. №26-00-3060/А24/ 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 като се направи 
разграничение с обхват, имоти и местоположение на техническа 
инфраструктура, кабелни трасета, временни площадки, кранови площадки, 
вътрешни пътища за достъп в границите на имотите и извън тях, ползване и 
подобряване на пътища за достъп и др.; 

 Подробно описание на всички технологични дейности и процеси; 
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 Приложен актуален картен материал и схеми -вътрешни и външни ел. 
мрежи/проводи и съоръжения, необходими за присъединяване към 
електропреносната  мрежа, свързващи пътища,  монтажна площадка и др. 

 Алтернативи за предвиждащия се модели ветрогенератори – предимства и 
недостатъци. 

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

  На стр. 3 от уведомлението в табличен вид са представени имотите предмет на 
ИП. За имот 66946.21.57, на позиция 10 следва да бъде коригирана площта за 
промяна на предназначението от 5,000 на 4,000 кв. м съгласно предварителния 
договор за имота. 

2. 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 Славеево, село Пчелино и село Одърци, 
община Добричка и община Добричка. 

                 В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 село 
Славеево, село Пчелино и село Одърци, община Добричка и община Добричка. 

- осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставя съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на 
обществено достъпно 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 
РИОСВ-Варна резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на 
осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 
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3. 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: 

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

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

 
ІІ. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по 
Екологична оценка: 
 

 ОУП на Община Добричка е приет с Решение №920/31.10.2018 г. на Общински 
съвет на община Добричка. 
         Когато за реализирането на намерението  и/или свързаните с него съпътстващи 
обекти и дейности се изисква най-напред  да бъде изготвен самостоятелен устройствен 
план /евентуално подробен устройствен план – ПУП, устройващ само конкретното 
намерение/ или изисква изменение на устройствен или друг план от по-високо ниво 
/например Общ устройствен план – ОУП и/или ПУП с по-голям териториален обхват от 
този, необходим за реализирането на конкретното намерение/ по реда на 
специализираната нормативна уредба /ЗУТ или друг закон/, процедирането по реда на 
глава шеста от ЗООС трябва да бъде съобразено с йерархичната последователност на 
изискващите се планове, проучвания, проекти. 
          За конкретния обхват за спазени изскванията за йерархична последователност на 
плановете. 
          За Частично изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за ПСД – 
електроенергийно производство в обхват на 23 имота с идентификатори: 
№№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 66946.13.134, 66946.15.14, 
66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 
66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 66946.30.23, землище на село 
Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48, 58880.15.79, 58880.19.66, землище на 
село Пчелино, община Добричка, №№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село 
Одърци, община Добричка, възложител община Добричка е постановено Решение № 
ВА-19/ЕО/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична 
оценка на директора на РИОСВ – Варна, с характер да не се извършва ЕО. 
              Частичното изменение на Общ устройствен план на Община Добричка за ПСД 
– електроенергийно производство в обхват на 23 имота е одобрено с Решение №735 от 
27.04.2022 г. на Добрички Общински съвет. Същото е влязло в законова сила на 
17.05.2022 г. 
              С Решение №547 от заседание на Общински съвет Община Добричка съгласно 
Протокол №31/29.09.2021 г. е допуснато изработване на Проект за Подробен 
устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/  за изграждане на ветроенергиен 
парк в ПИ с идентификатори: №№66946.10.19, 66946.10.57, 66946.10.62, 66946.12.41, 
66946.13.134, 66946.15.14, 66946.16.41, 66946.19.12, 66946.20.50, 66946.21.57, 
66946.21.61, 66946.22.8, 66946.23.21, 66946.23.55, 66946.24.34, 66946.26.42, 66946.27.18, 
66946.30.23, землище на село Славеево, община Добричка, №№ 58880.14.48, 
58880.15.79, 58880.19.66, землище на село Пчелино, община Добричка, 
№№53450.15.73, 53450.15.112, землище на село Одърци, община Добричка. 

  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). 



5 

      ПУП са включени в Приложение №2 на Наредбата за ЕО и за тях се 
предвиждат описаните по-горе дейности, на основание чл. 2. ал. 2, т. 1 от тази Наредба 
за ЕО, плановете следва да са предмет на преценяване на необходимостта от 
извършване на екологична оценка. 
                С конкретния ПУП се предвижда развитие на ИП, попадащо в Приложение № 
2 на ЗООС и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за ЕО, същия е предмет на 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. 
                Съобразно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва независимо 
от ОВОС. 
                Съгласно изискванията на нормативната уредба по околна среда и по 
конкретно чл. 91, ал. 2 от ЗООС за конкретното инвестиционно предложение, включено 
в приложение № 2, 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. 
                 За имотите предмет на инвестиционното предложение касаещо 
предвижданията на плана, тъй като подлежи на процедури по ОВОС,  на основание чл. 
93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и във връзка с  чл. 91, ал. 2 от ЗООС допускам разглеждане на 
процедура по ОВОС за Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване 
/ПУП-ПЗ/. 
                  Съгласно нормата на чл. 81, ал.  3 от ЗООС екологична оценка на планове и 
програми се извършва едновременно с изготвянето им, като се вземат предвид техните 
цели, териториалният обхват и степента на подробност, така че да се идентифицират, 
опишат и оценят по подходящ начин възможните въздействия от прилагането на 
инвестиционните предложения, които тези планове и програми включват. 
 
                 Към документацията да се представят ПУП-ПЗ – обяснителна записка и 
схематична част и ПУП-ПП, които са неразделна част от подробния устройствен план.  
 

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

           Предвижда се използването на ограничено по количество и обем опасни химични 
вещества, под формата на синтетични смазочни масла - хидравлични и моторни за 
зъбни предавки, до 22 тона. 
            Това са високо технологични масла, съдържащи се в предавателната кутия, 
хидравличната и задвижваща система на ветрогенераторите и са част от стандартното 
оборудване на съоръжението. Маслата се използват в затворен цикъл и подлежат на 
подмяна на 12 - 14 г. 
            Предвидените за употреба синтетични масла са класифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 CLP, с категория на опасност: Опасно за водната среда - 
хронична опасност, категория 3, Н412: Вреден за водните организми, с дълготраен 
ефект и като такива не попадат в Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 
            Към документацията са представени информационни листи за безопасност за 
използваните синтетични масла, изготвени в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1907/2006 (REACH), с измененията на Регламент (ЕС) 2015/830. 
            Опасните отпадъци с кодове 13 01 11*, 13 02 06* и 16 02 13* ще се генерират 
при извършване на периодична профилактика и техническа поддръжка, и няма да се 
съхраняват на площадката, а директно ще се транспортират от лицата извършващи тези 
дейности. 
             Съгласно декларираната информация обекта не се класифицира с нисък или 
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висок рисков потенциал. 
  Предвид гореизложеното в конкретния случай не са приложими изискванията 

на чл. 99б от ЗООС. 
  

ІV. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното 
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 разположени са:  

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002085 “Чаиря”, обявена със Заповед  № РД-
551/05.09.2008 г., на министъра на околната среда и водите; 

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД-
129/10.02.2012 г. /обн. ДВ, бр. 22/2012 г./ на министъра на околната среда и 
водите, изменена със Заповед № РД № 81/28.01.2013 г. /обн. ДВ, бр. 
10/05.02.2013 г./ и Заповед № РД 389/07.07.2016 г. /обн. ДВ, бр. 59/2016 г./ на 
министъра на околната среда и водите; 

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002061“Балчик“, обявена със Заповед № РД-
130/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите; 

 ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002097 „Белите скали“, обявена със Заповед 
№ РД-353/03.05.2012 г., изм. и доп. Заповед № РД-816/12.12.2017 г. на 
министъра на околната среда и водите; 

 Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”, обявена със Заповед № РД-
815/12.12.2017 г. на министъра на околната среда и водите; 

 Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна BG0000102 „Долината на река Батова”, обявена със Заповед  № РД-
800/09.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите; 

 Защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна BG0000107 „Суха река”, одобрена с РМС № 122/02.03.2007 г.   

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

 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на село Славеево, село Пчелино и 

село Одърци, община Добричка и община Добричка. 

                                               

 (отговорено от РИОСВ на 29.07.2022 г.) 


