
 

 

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
  

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

 

от „МИГ - 14” ООД,  ЕИК 201465431, със седалище и адрес на управление гр. 

Търговище, ул. „Цар Симеон“ №4, представлявано от  Божидар Митов 

 

Чрез упълномощено лице: Д* И*Д* – пълномощно №*, нот. Д* Г* рег. №* 

 

телефон за контакти: 

 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 

Лице за контакти: Д*Д* 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

 

Целта на изготвяне на ПУП – ПЗ е промяна предназначено предназначението на 

имот ПИ 05030.1.65 от земеделска земя – нива „за производствено – складови 

дейности и  фотоволтаична централа”, с. Божурка, Община Търговище, Област 

Търговище. 

Върху  имота ще се изгради фотоволтаична електроцентрала, която ще 

преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия чрез монокристални 

фотоволтаични модули марка Astronergy модел CHSM72M-HC-450W. 

Проектът  на  ФЕЦ  цели  постигане  на  безопасност,  надеждност,  ниски разходи 

за експлоатация и поддръжка, максимална ефективност при производството не 

електроенергия и прилагане на съвременни методи и материали и спазване на 

всички действащи нормативни изисквания и стандарти в България и Европа. 

Всички   материали   и   елементи   по   проекта   са   устойчиви   на   

неблагоприятни   и екстремални условия за целия експлоатационен период и 

отговарят на всички действащи европейски стандарти за качество. 

За постигане на обща инсталирана мощност 4 957.2 kWр ще бъдат монтирани 11 

016 броя модули, генериращи постоянно напрежение. Всеки от модулите ще е с 

мощност 450Wp  , при стандартни тестови условия – радиация 1000 W/m2 и 

температура на околната среда 25 С0.    За  повишаване на  общата  

ефективност  на  електроцентралата  модулите  ще  бъдат свързани 

последователно в стрингове. Общо 459 броя стрингове с по 24 модула.  

Полученият от тях ток с постоянно напрежение ще се преобразува в такъв с 

променливо напрежение 0.8 kV от 27 броя трифазни инвертори с мощност 185 kW 

всеки.  

В проекта е избран трифазен безтрансформаторен инвертор с номинална АС 

мощност 185 kW. Инверторите избрани за осъществяване на проекта са 

производство на HUAWEI модел SUN2000-185KTL-H1 - 27 бр. 

За обслужване на централата ще се използват новопроектирани пътища в обекта. 

Площадките за разполагане на фотоволтаичните модули ще бъдат допълнително 

изравнени и подготвени за монтаж на конструкцията. 



 

 

Достъпът до обекта ще се осъществява чрез полски пътища, тангиращи го. 

При монтажа на фотоволтаичната централа ще бъде заета площ от около 55 000 м² 

от площта на имота. 

 

 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 

 - При монтажа на фотоволтаичната централа ще бъде заета площ от около 55 000 м² от 

площта на имота. 

- Oбща инсталирана мощност 4 957.2 kWр 

- Ще бъдат монтирани 11 016 броя фотоволтаични модули 

- Очаквано годишно производство на ел. енергия – 6 385 276 kWh 

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 

 

- няма 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

 

- не се предвижда използване на приводни ресурси по време на строителството и за 

експлатацията на обекта. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води; 

 

- По време на строителство – основните строителни отпадъци ще са опаковки на 

използваното оборудване (хартия, найлонови покрития, дървени палети), които ще се депонират 

на сметище за строителни отпадъци.  

В процеса на експлоатация на обекта няма да се генерират битови отпадъци 

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

 

- Няма вредно въздействие върху околната среда. 

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

 

- Няма опасност от големи аварии или бедствия. При експлоатационни условия е 

възможно дефектиране на оборудване, което ще бъде отремонтиран или подменено. 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. 

 

-Технологичните особености на използваното оборудване, не предполагат предпоставки 

за тежки аварии, които биха могли да имат пространствен ефект. За експлоатацията на 

съоръженията ще отговаря квалифициран и обучен персонал. 



 

 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

 

- Строителната площадка ще е само в границите на имот ПИ 05030.1.65, с. Божурка, 

Община Търговище, Област Търговище, необходим за изграждане на фотоволтаичната централа. 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС. 

 

- Основните процеси по реализация на инвестиционното намерение могат да се разделят 

на две фази, изграждане и експлоатация на фотоволтаичната централа. 

При изграждането на фотоволтаичната централа ще бъдат обособени фотоволтаични 

полета съставени от 11 016 броя модули монтирани на метална конструкция.  

Менталната конструкция ще се изпълни върху метални пилоти, монтирани в земята чрез 

директно набиване на дълбочина до 1.5 м.  

Фотоволтаичните модули ще бъдат свързани последователно по 24 броя и ще образуват 

общо 459 броя стрингове.  

Полученият от тях ток с постоянно напрежение ще се преобразува в такъв с променливо 

напрежение 0.8 kV от 27 броя трифазни инвертора с мощност 185 kW всеки.  

Енергията от инверторите, ще бъде пренесена чрез кабелни трасета ниско напрежение до 

предварително изработени и доставени на обекта бетонни комплектни трасформаторни постове 

(БКТП), чрез които променливото напрежение от инверторите 0.8 kV ще бъде трансформирано в 

20 kV, с оглед намаляване загубите от пренос на произведената електрическа енергия до точката 

на присъединяване в електроразпределителна мрежа 20 kV посочена от мрежовия оператотр. 

Така окомплектованата фотоволтаична електрическа централа ще бъде с обща 

инсталирана мощност от 4 957.2 kWр. 

В оборудването, което ще бъде инсталирано на площадката на фотоволтаичната централа 

няма наличие на опасни вещества. 

Процеса по експлоатация на фотоволтаичната централа, не предвижда използването на 

суровини за производство на електрическа енергия понеже за целта фотоволтаичните модули 

използват слънчевата радиация попадаща на земата повърхност. 

Поддръжката на фотоволтаичната централа предвижда периодични измервания на 

техническите показатели на инсталираното оборудване от квалифицирани за тази цел 

специалисти. При наличие на отклонения от номиналните показатели дефектиралото оборудване 

ще бъде отремонтирано или подменено съгласно гаранционните условия дадени от 

производителя. С оглед незасенчване на фотоволтаичните модули и ограничаване на 

пожароопасността през летните месеци ще се извършва и косене на терена на фотоволтаичната 

централа, чрез механизация и/или ръчни моторни коси. 

За обезпечаване на по - горе посочените процеси по експлоатация и поддръжка на 

фотоволтаичната централа не се предвижда използване на опасни вещества. 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

- Достъпът до обекта ще се осъществява чрез съществуващи полски пътища. Не се налага 

изграждането на нова пътна инфраструктура. 

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 



 

 

 

- Първи етап – проектиране;  

- Втори етап – изграждане;  

- Трети етап - въвеждане в експлоатация на фотоволтаичната електрическа централа 

 

6. Предлагани методи за строителство. 

 

- За разполагане на трансформаторните постове и комутационното оборудване, ще бъдат 

използвани стандартни предварително отляти бетонни структури. 

- Фотоволтаичните модули ще се монтират върху ментална конструкция, която ще се 

изпълни върху метални пилоти, монтирани в земята чрез директно набиване на дълбочина до 1.5 

м. 

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

- Проектът  на  ФЕЦ  цели  постигане  на  безопасност,  надеждност,  ниски разходи за 

експлоатация и поддръжка, максимална ефективност при производството не електроенергия и 

прилагане на съвременни методи и материали и спазване на всички действащи нормативни 

изисквания и стандарти в България и Европа. 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за 

разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

 

- Приожено скица и графична част от техническото задани на ПУП – ПЗ. 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 

- Трасе на присъединителните съоръжения ще бъде проектирано и ще се процедира ПУП 

– парцеларен план след получаване на условия за присъединяване на фотоволтаичната централа 

от мрежовия оператор. Част от изискуемите документи от мрежовия оператор за получаване на 

становище за условията за присъединяване е и одобрен ПИП – ПЗ за обекта, съответно това е 

причина за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС). 

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

 

- няма 

 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

 

- няма 

 



 

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

 

- След получаване на условията за присъединяване на фотоволтаичната централа, ще се 

процедира ПУП – парцеларен план за присъединителните съоръжения. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските 

райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; - няма 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; - няма 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; - няма 

4. планински и горски райони; - няма 

5. защитени със закон територии; - няма 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; - няма 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; - няма 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. - няма 

IV. 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: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

 

- Фотоволтаичната централа ще бъде реализирана само в границите на имот ПИ 

05030.1.65, с. Божурка, Община Търговище, Област Търговище.  

При изграждането на съоръжението ще се използва механизация, квалифициран 

персонал, сертифицирано оборудване и утвърдени инженерни практики на 

строителство в унисон с изискванията на нормативната уредба, както и наличието на 

строителен надзор, който да съблюдава и контролира изпълнението на строително 

монтажните дейности, което не предполага въздействие  върху населението и 

човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, 

почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите 

елементи и защитените територии.  

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 

- Няма информация за наличие на елементи от Националната екологична мрежа. При 

производството на електроенергия от фотоволтаични централи не се използват 

суровини различни от попадащата на земната повърхност слънчева радиация, което 

не предполага каквито и да е емисии. Конструкциите за разполагане на 

фотоволтаичните модули, както и оборудването за преобразуване и трансформация 

на енергия са статични и няма движещи части, което не предполага и наличието на 

шум в процеса по производство на енергия. 

 

2. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

 



 

 

- При изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната централа ще се използва 

само квалифициран и обучен персонал за работа с електрически системи и уредби.  

Използваното оборудване не създава риск от големи аварии и бедствия, като при 

наличие на дефектирало оборудване, същото ще бъде отремоинтирано или подменено 

с ново. 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

 

- Съгласно закона за опазване на земеделските земи такъв тип съоръжение е допустимо 

да се изграждат на земеделска земя от 7-ма до 10-та категория. Наблюденията при вече 

съществуващи фотоволтаични паркаве показват, че наличието на засенчващи обекти е 

предпоставка за по - ниско изпарение на водата от почви с толкова ниски показатели и в 

дългосточен план е предпоставка за затревяване и подобряване или образуване на хумусен слой. 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

 

- Фотоволтаичната централа ще бъде реализирана само в границите на имот ПИ 

05030.1.65, с. Божурка, Община Търговище, Област Търговище и няма да окаже 

въздействие върху други обекти или райони. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

 

- Наличието на строително монтажни работи (СМР) предполага използването на 

механизация и квалифициран персонал, който ще са ситуирани и ще се извършват 

само в границите на имот ПИ 05030.1.65, с. Божурка, Община Търговище, Област 

Търговище. Качеството и вида на СМР ще са изцяло съобразени с нормативната 

уредба и ще се следят от сертифициран строителен надзор. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 

- Строително монтажните дейности на такъв тип обект с посочените параметри ще са 

от порядъка на до шест месеца. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения. 

 

- Няма информация за други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения 

в близост до територията за релизация на фотоволтаичната централа. 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

 

- Строително монтажните работи ще бъдат изпълнени в унисон със съществуващата 

нормативна уредба, която е гаранция за минимизиране на въздействията и повишаване на 

ефективността на извърваната работа.  

 



 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

 

- Строителството на фотоволтаична централа ще бъде реализирана само в границите на 

имот ПИ 05030.1.65, с. Божурка, Община Търговище, Област Търговище и няма трансграничен 

характер. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани 

с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни 

отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 

 

- Строителството на фотоволтаичната централа ще се извършва от квалифициран 

персонал със сертифицирано оборудване и съобразни нормативните уредби, което не предполага 

отрицателни въздейтвия върху околната среда и човешкото здраве. 

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

 

Дата: 12.12.2022 г. 


