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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 "В-РИДИУМ АТЛАС ЕНЕРДЖИ" ООД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) е за „Изграждане на нова вятърна електрическа 

централа (ВяЕЦ) за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 

броя вятърни генератора, една или две подстанции, съпътстваща пътна и кабелна 

инфраструктура, монтажни площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за 

свързване на електрическите подстанции към мрежата и ПУП-ПЗ за имотите предмет 

на ИП.  

Във връзка с представеното уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 

„Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) за производство на 

електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни генератора, една или две 

подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, монтажни площадки и 

въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на електрическите подстанции 

към мрежата и ПУП-ПЗ за имотите предмет на ИП, 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): 

Заявеното ИП е за „Изграждане на нова вятърна електрическа централа (ВяЕЦ) 

за производство на електрическа енергия „Атлас“, състояща се от 60 броя вятърни 

генератора, една или две подстанции, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, 

монтажни площадки и въздушни и/или подземни кабелни линии за свързване на 

електрическите подстанции към мрежата, с възложител: "В-РИДИУМ АТЛАС 

ЕНЕРДЖИ" ООД. 

Вятърната централа се планира да бъде изградена в землищата на гр. Тервел, с. 

Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали Извор, община Тервел, 

обл. Добрич в до 62 броя самостоятелни поземлени имота №№ 18191.11.17 - в 

землището на с. Гуслар; 03215.23.127, 03215.9.93, 03215.10.108, 03215.11.53, 

03215.12.79, 03215.11.54, 03215.14.16, 03215.12.53, 03215.14.37, 03215.14.72, 

03215.16.4, 03215.17.54, 03215.17.68, 03215.18.124, 03215.18.67, 03215.23.155, 

03215.18.123, 03215.23.8, 03215.23.156, 03215.24.124, 03215.24.12 - в землището на с. 

Безмер; 04916.102.44, 04916.102.21, 04916.103.2, 04916.15.3 - в землището на с. Божан; 

46334.4.79, 46334.4.42, 46334.8.88, 46334.8.11, 46334.12.8, 46334.13.47, 46334.14.87,  

46334.15.41, 46334.15.63 - в землището на с. Мали Извор; 57563.105.31, 57563.13.16, 

57563.102.28, 57563.103.66, 57563.109.64, 57563.11.12, 57563.33.16, 57563.20.53, 

57563.35.37, 57563.38.23, 57563.108.37, 57563.29.46 - в землището на с. Попгруево; 

39127.104.27, 39127.103.18, 39127.102.11 - в землището на с. Кочмар; 72271.25.43, 

72271.26.201, 72271.30.16, 72271.31.6, 72271.23.15, 72271.22.15, 72271.21.9, 72271.19.28, 

72271.19.22, 72271.17.21, 72271.17.13, 72271.17.10 - в землището на гр. Тервел. 

Основният процес реализиран с инвестиционното предложение (ИП) е 

преобразуване, посредством вятърни електрически генератори, на енергията на вятъра 

в електроенергия и нейното трансформиране и пренасяне чрез електрически 

съоръжения за преобразуване и пренос до националната електрическа мрежа на 

Електроенергийния Системен Оператор (ECO). 

Инвестиционното предложение предвижда ВяЕЦ „Атлас“ да бъде с обща 

инсталирана мощност до 600 MW. Окончателната инсталирана мощност ще бъде 
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определена след предоставяне от страна на ECO на параметрите за присъединяване на 

централата - ниво на напрежение и точка на присъединяване и на база на окончателно 

избраните вятърни генератори. 

Всеки един от вятърните генератори, независимо от избрания модел, търговска 

марка или производител, ще бъде със следните характеристики: 

• Номинална мощност до 10 MW (вкл.) 

• Височина на кулата до 200 m (вкл.) 

• Диаметър на ротора до 200 m (вкл.) 

• Обща височина до 300 m (вкл.) 

• Обща номинална мощност на ИП: до 600 MW (вкл.) 

Транспортният достъп до ВГ се планира да се осъществи по съществуващите 

полски и общински пътища и при необходимост през поземлени имоти частна 

собственост, на територията на землищата на гр. Тервел, с. Гуслар, с. Безмер, с. 

Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали Извор, община Тервел, област Добрич. 

Използваните при транспорта съществуващи полски пътища се предвижда да бъдат 

усилени с полагане на чакълено-баластрена настилка за постигане на необходимите 

показатели за товароносимост съгласно изискванията на производителя на ВГ. 

Кабелните линии за СрН, заземителните контури и оптичните линии свързващи 

отделните ВГ с проектната/те повишаваща/и подстанция/и за ВН ще бъдат 

разположени подземно в сервитутите на съществуващите полски и общински пътища, 

като при необходимост ще бъдат учредени сервитути и върху частни имоти. 

За свързване на ВяЕЦ „Атлас“ с мрежата високо напрежение на ECO, на 

територията на самостоятелен имот с идентификатор ПИ 03215.23.127 в землището на 

с. Безмер, община Тервел, област Добрич, се предвижда изграждането на повишаваща 

подстанция за ВН напрежение. На територията на ПИ 57563.29.46 в землището на с. 

Попгруево, общ. Тервел ще бъде втората подстанция. 

Присъединителните електропроводи за ВН свързващи повишаващите 

подстанции и електропреносната мрежа ще бъдат проектирани и изпълнени подземно 

или въздушно, съгласно техническите изисквания и указанията на ECO в рамките на 

процедурата за определяне на условията и начина на присъединяване по реда на 

Наредба № 6. 

ИП не е свързано със заустване на отпадъчни води във водни обекти. През 

строителния период на обекта ще има химически тоалетни. По време на 

експлоатацията от ИП не се предвижда да се формират битови и производствени 

отпадни води с изключение на повишаващата/те подстанция/и, която ще бъде 

оборудвана с водоплътна изгребна яма за битови отпадъчни води. 

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в т. 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. 1 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. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

ОВОС, възложителят на инвестиционно предложение обявява своето предложение на 

интернет страницата си, ако имат такава, и чрез средствата за масово осведомяване или 

по друг подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 

по чл. 93, ал. 1 от ЗООС, възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата 
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за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите 

(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020 г.) 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. 

   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. № 26-00-2902/2023 г.  

- Към информацията по Приложение 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 

да бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани 

следните въпроси: 

 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 

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. 

 тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение. 
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ІІ. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по Екологична 

оценка: 

Към документацията за ИП са представени 62 бр. Решения, по Протокол № 2 от 

проведено на 23.02.2023 г. заседание на Общински съвет гр. Тервел, за допускане 

изработване на ПУП-ПЗ за имотите предмет на инвестиционното предложение. 

Подробните устройствени планове по смисъла на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), както и техните изменения, попадат в обхвата на разпоредбата на 

чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от ЗООС и в позицията на т. 9.1 от Приложение 2 към чл. 

2, ал. 2, т. 1 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.). 

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. 

Общите и подробните устройствени планове /ОУП и ПУП/ и техните изменения  

са включени в обхвата на приложения №1 и 2 на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми, “Наредба за ЕО” /ДВ, бр. 

57/04 г., изм./. 

За територията на община Тервел няма одобрен и влязъл в сила окончателен 

проект на ОУП. 

ПУП са включени в Приложение №2 на Наредбата за ЕО и когато с тях или 

измененията на ПУП се предвиждат описаните по-горе дейности, на основание чл. 2, 

ал. 2, т. 1 от Наредба за ЕО, плановете следва да са предмет на преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка.  

Съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗООС, екологичната оценка се извършва независимо от 

ОВОС. 

Съгласно изискванията на чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато 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. 

Предвиденото инвестиционното предложение подлежи на преценяване на 

необходимостта от ОВОС, на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС.  

В уведомлението за ИП възложителят е посочил, че желае да бъде допуснато 

извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за 

инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 

от ЗООС). 

Предвид изложените по-горе факти Ви уведомявам, че допускам само 

извършването на преценяване необходимостта от ОВОС по реда на глава шеста от 

ЗООС. 

Към документацията по процедурата следва да се представят копия от ПУП-ПЗ - 

обяснителна записка и схематична част.  
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III. 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: 

• BG0000107 „Суха река” за опазване на природните местообитания и дивата 

флора и фауна, обявена със Заповед № РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 г.) на 

министъра на околната среда и водите; 

• BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД-853/15.11.2007 г., изм. и доп. със Заповед № РД-84/28.01.2013 г. (ДВ бр.10/2013 г.) 

на министъра на околната среда; 

• BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-990/10.12.2020 г. /обн. ДВ, бр. 9/2021 

г./ на министъра на околната среда и водите; 

•  BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-767/28.10.2008 г. /обн. ДВ, бр. 102/2008 г./, изменена съгласно Заповед 

№ РД -74/28.01.2013 г. /обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013 г./ на министъра на околната среда и 

водите. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените 

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

ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Tервел и кметовете на с. 

Гуслар, с. Безмер, с. Кочмар, с. Попгруево, с. Божан, с. Мали Извор, община Тервел                                                      

    

  (отговорено от РИОСВ на 23.03.2023 г.) 


