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Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение 



 

 

Предмет на настоящата ПНОВОС е инвестиционно предложение (ИП)  „Изграждане на 
фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 МW, в поземлен 
имот с идентификатор 68761.24.19, с обща площ: 879490кв. м., в с. Станец, общ. 
Омуртаг, обл. Търговище, местност Пандълък, с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива 
 
За своето инвестиционно предложение възложителя е уведомил компетентния орган 
РИОСВ-Шумен, който се е произнесъл (писмо на изх. № УИН-325-(4)/23.06.2022г.), че 
инвестицията попада в обхвата на Приложение 2, т. 3 „Енергийно стопанство, буква 
„а“ – „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода  
(невключени в приложение № 1)“  към чл. 93. ал.1. т. 1 и 2 на ЗООС и на основание на 
чл.93, ал.1, т.1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС). По-долу 
възложителя на инвестиционното намерение представя подробна информация в 
обхвата на Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., 
поел. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019 г.). 

Целта на възложителя на инвестиционното предложение е да представи необходимата 
информация за определяне въздействието на инвестиционното предложение върху 
околната среда и човешкото здраве, като набележи необходимите мерки за 
предотвратяване или намаляване на отрицателните последици върху тях. 

 Представеното  инвестиционно предложение (ИП) на „ОМУРТАГ СОЛАР“ ЕООД,  
предвижда  изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 
88 МW, в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19,  с обща площ: 879 490кв. м., 
категория на земята 8 /осма/ находяща се в  с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, 
местност Пандълък, с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива. Инвестиционното предложение е 
ново и  ще се реализира в имот собственост на  инвеститора съгласно Нотариален акт за 
собственост № 58, том II, рег. 1892, дело 234 от 2022г., издаден от Служба по вписванията 
гр. Омуртаг.  С писмо с изх. ЦУ – ЕСО - 4382≠1/03.06.2022г. от ЕСО ЕАД  са дадени 
насоки свързани с  инвестиционното намерение за изграждане на фотоволтаична 
електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 МW за изготвяне на подробен 
устройствен план (ПУП-ПЗ), за смяна предназначението и начина на трайно ползване на 
земята, съгласно изискванията на ЗУТ.  /Приложение към информацията./ 
Имота е разположен в Североизточна България. Координатите на имота са:  

- Ширина – 43,05о N; 
- Дължина – 26,39о E; 
- Средна надморска височина – 555 м 

 За обекта е направено предварително проучване относно възможността и потенциала за 
изграждане на Фотоволтаична Електрическа Централа (ФЕЦ). За разглеждания терен по 
данни за района може да се обобщи следното:   

- Районът е с отлично слънцегреене, над средното за страната в годишен план. 
Количеството на слънчевата енергия, отдадена от глобалната слънчева 
радиация върху един квадратен метър наклонена под 30 градуса повърхност от 
терена на Възложителя е 1451 kWh/m2 , количество на слънчевата енергия, 
получена от глобалната слънчева радиация върху един квадратен метър 
повърхност, която е перпендикулярна на слънчевите лъчи е 1658 kWh/m2; 

- Количеството валежи, попадащи над терена са предвидими, ще бъдат взети 
предвид при техническото проектиране на основите на конструкцията, а от 
друга страна са напълно достатъчни за самопочистването на модулите, което 



 

 

минимизира разходите на Възложителя значително; 
- Не се наблюдава наличие на мъгли, ранни слани и прекалено оросяване в 

сутрешните часове, което е предпоставка за оптимално използване на 
слънчевите часове за производство на електрическа енергия.   

- Теренът е с отлични данни в метеорологично отношение и това ще доведе до 
оптимална работа на електрическата централа. 

- Количеството на слънчевата енергия, отдадена от глобалната слънчева 
радиация върху един квадратен метър наклонена под 30 градуса повърхност от 
терена на Възложителя е 1451 kWh/m2 , количество на слънчевата енергия, 
получена от глобалната слънчева радиация върху един квадратен метър 
повърхност, която е перпендикулярна на слънчевите лъчи е 1658 kWh/m2. 

- На разглеждания имот е възможно да се изгради Фотоволтаична Електро 
Централа (ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 88 MW, съобразно направените 
предварителни проучвания, дадени в приложение, към настоящата разработка. 

- Годишния добив на електроенергия ще бъде 124578 MWh/година, което е в 
резултат на направените изчисления – приложение към настоящата разработка 

,  
За провеждане на процедура по промяна предназначението на земята и за осъществяване 
на ИП ще се изработи Подробен устройствен план за регулация и   застрояване /ПУП-ПЗ/ 
за имота, като ще се определят:  
           устройствена зона  - Предимно производствена (Пп) – за производство и търговия 
на електрическа енергия от възобновяеми източници и конкретно предназначение на 
имота – за фотоволтаична електроцентрала, трафопост при следните градоустройствени 
параметри: 

 Устройствена зона „Пп“ – предимно производствена 
 Максимален кинт 2,4; 
 Минимална озеленена площ 20%; 
 Максимална височина /кота корниз/ 10 метра; 
 Свободно застрояване. 

Към момента няма одобрено задание за изработване на ПУП-ПЗ - в процес на изготвяне и 
одобрение по ЗУТ.  

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 
„Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 
МW, в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19, с обща площ: 879490кв. м., в с. 
Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище, местност Пандълък, с ТПТ: Земеделска, НТП: 
Нива 
 

При реализацията на ИП няма да се реализират инфраструктурни дейности, които са 
включени в Приложение № 1 или № 2 от ЗООС. Не се предвиждат  взривни дейности. 
Площта на имота  ще бъде заграден с ограда.  

При реализацията на ИП не се предвиждат изкопни работи и ползване на взривни 
дейности. При реализацията на ИП няма да се реализират инфраструктурни дейности, 
които са включени в Приложение № 1 или № 2 от ЗООС, тъй като имота е свързан с 
пътната инфраструктура посредством асфалтиран път. Фотоволтаичната инсталация е 



 

 

производител на електрическа енергия с използване на възобновяемия източник - 
слънчевата радиация. Процесът на производство на електроенергия от фотоволтаичен 
генератор се състои в преобразуването на слънчевата радиация в електрически ток с 
помощта на фотоволтаични модули и инвертори. Електроцентралата ще преобразува 
слънчевата радиация в електрическа енергия, чрез фотоволтаични модули. На терена ще се 
разположат фотоволтаични панели и съответно необходимия брой инвентори и 
трафопостове. Преобразуването на произведената енергия ще се осъществява с фабрично 
сглобени инверторни станции. Трансформираната от постоянно токова към 
променливотокова енергия ще се отдава към повишаващ трансформатор 0,4/33 kV, 
разположен в трафопост. Кабелните линии от трафопостовете ще се присъединят към 
Закрита Разпределителна Уредба (ЗРУ) на Средно напрежение (СрН) 33 kV към 
повишаващата подстанция на територията на обекта. Изнасянето на произведената 
мощност ще бъде на ниво 110 kV, чрез присъединителен електропровод, свързан с 
преносната мрежа на Република България. Площта заета от ФЕЦ върху поземлен имот с 
идентификатор №  68761.24.19 ще  е осемстотин  декара /800 000 м2/. Транспортния достъп 
до имота ще се осъществява от прилежащи пътища. Имота ще бъде ограден с ограда. 

 Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху следящи подвижни метални носещи 
конструкции с изменящ се ъгъл – „едноосен тракер“. Носещата конструкция ще бъде 
типова и стандартизирана за подобен вид строителство. Тя ще се състои от носещи 
стоманени конзолни колони, които се набиват под терена и се обединяват в обща 
конструкция от носещи стоманени греди, между които е развит растер от алуминиеви 
профили, за които ще се монтират и самите фотоволтаични панели. Колоните и 
удължителите ще бъдат от профилна стомана, а връзките по всички елементи ще бъдат 
болтови. Конструкцията ще се монтира по „щадящ“ принцип, като колоните ще бъдат 
набивани машинно до проектната дълбочина. Имота e чист от обекти, които биха 
засенчвали фотоволтаичните модули. 

Фотоволтаичната електрическа централа ще бъде изградена при спазване на строги мерки 
за предпазване на централата от повреди и минимизиране на рисковете при нейната 
експлоатация. Средният живот на такава електроцентрала е над 25 години, което обуславя 
напълно усилията за нейната пълна защита. 

Времето на живот на инверторите е близо 12-15 години при нормална работа на 
електрическата централа. За целия период на експлоатация е предвидено инверторите да 
се подменят 2 до 3 пъти. Повреда в инвертор е малко вероятна, тъй като те са със степен 
на защита за открит монтаж, притежават продуктова гаранция до 10 години и при 
евентуална повреда те биват подменяни в рамките на 24 часа от обслужващата фирма. При 
повреда на един инвертор, това не води до прекратяване на производството на цялата 
централа, а до отпадане само на съответния стринг, което обуславя минималните 
последствия.   

При авария в електроразпределителната мрежа, инверторите изключват автоматично за 
части от секундата и няма вероятност от повреда. Такова изключване се наблюдава и при 
краткотрайни пренапрежения и падове на напрежението.   

Фотоволтаичните модули ще се закупят с производствена гаранция за 25 години и 
гаранция на електропроизводството. Вероятността да се монтира модул с производствен 
дефект е 0,02% и това веднага се установява по стойността на електропроизводството на 
съответния стринг и се подменя от фирмата-доставчик до 3 дни от установяване на 



 

 

повредата. Самите модули са защитени от външни влияния на атмосферата чрез защитен 
филм, покрити са с ламинирано стъкло и са рамкирани. Това им придава здравина, която 
ги защитава от градушки, от завихрени от вятъра твърди частици и други. Покрити са и 
със самопочистващ слой, който гарантира постоянство на електропроизводството и 
допълнителна защита на стъкленото покритие. 

 
Съществуващата европейска директива за безопасност, налага ограничаване работата на 
мрежовите соларни системи при отпадане на електрозахранването, с цел да се ограничи 
подаването на напрежение, по време на ремонтни дейности. Поради тази причина при 
проектиране на мрежови системи, се изисква залагане на подходящото оборудване, а 
именно преобразувателен блок, който не може да работи в островен режим. 
Предвидена е инсталация за съхраняване на произведената електроенергия чрез батерии на 
територията на площадката, където ще се реализира инвестиционното намерение. 
Фотоволтаичната инсталация е производител на електрическа енергия с използване на 
възобновяемия източник - слънчевата радиация. Процесът на производство на 
електроенергия от фотоволтаичен генератор се състои в преобразуването на слънчевата 
радиация в електрически ток с помощта на фотоволтаични модули и инвертори. 
Електроцентралата ще преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия, чрез 
монокристални фотоволтаични модули.   
 

1. Общи сведения за изграждането на ФЕЦ 
 
1.1.  На терена ще се разположат фотоволтаични панели и съответно необходимия 

брой инвентори и трафопостове. Преобразуването на произведената енергия ще 
се осъществява с фабрично сглобени инверторни станции. Трансформираната от 
постоянно токова към променливотокова енергия ще се отдава към повишаващ 
трансформатор 0,4/33 kV, разположен в трафопост. Кабелните линии от 
трафопостовете ще се присъединят към Закрита Разпределителна Уредба (ЗРУ) 
на Средно напрежение (СрН) 33 kV към повишаващата подстанция на 
територията на обекта. Изнасянето на произведената мощност ще бъде на ниво 
110 kV, чрез присъединителен електропровод, свързан с преносната мрежа на 
Република България.  
 

1.2.  Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху следящи подвижни метални 
носещи конструкции с изменящ се ъгъл – „едноосен тракер“. Носещата 
конструкция ще бъде типова и стандартизирана за подобен вид строителство. Тя 
ще се състои от носещи стоманени конзолни колони, които се набиват под терена 
и се обединяват в обща конструкция от носещи стоманени греди, между които е 
развит растер от алуминиеви профили, за които ще се монтират и самите 
фотоволтаични панели. Колоните и удължителите ще бъдат от профилна 
стомана, а връзките по всички елементи ще бъдат болтови. Конструкцията ще се 
монтира по „щадящ“ принцип, като колоните ще бъдат набивани машинно до 
проектната дълбочина. 

 
2. Степен на сигурност за предпазване на PV системата от повреди: 

 
Фотоволтаичната електрическа централа ще бъде изградена при спазване на строги 

мерки за предпазване на централата от повреди и минимизиране на рисковете при нейната 



 

 

експлоатация. Средният живот на такава електроцентрала е над 25 години, което обуславя 
напълно усилията за нейната пълна защита. 

 
Степен на сигурност на инверторите  
 
Времето на живот на инверторите е близо 12-15 години при нормална работа на 

електрическата централа. За целия период на експлоатация е предвидено инверторите да 
се подменят 2 до 3 пъти. Повреда в инвертор е малко вероятна, тъй като те са със степен 
на защита за открит монтаж, притежават продуктова гаранция до 10 години и при 
евентуална повреда те биват подменяни в рамките на 24 часа от обслужващата фирма. При 
повреда на един инвертор, това не води до прекратяване на производството на цялата 
централа, а до отпадане само на съответния стринг, което обуславя минималните 
последствия.   

При авария в електроразпределителната мрежа, инверторите изключват 
автоматично за части от секундата и няма вероятност от повреда. Такова изключване се 
наблюдава и при краткотрайни пренапрежения и падове на напрежението.   

  
Степен на сигурност на фотоволтаичните модули  
 
Фотоволтаичните модули ще се закупят с производствена гаранция за 25 години и 

гаранция на електропроизводството. Вероятността да се монтира модул с производствен 
дефект е 0,02% и това веднага се установява по стойността на електропроизводството на 
съответния стринг и се подменя от фирмата-доставчик до 3 дни от установяване на 
повредата. Самите модули са защитени от външни влияния на атмосферата чрез защитен 
филм, покрити са с ламинирано стъкло и са рамкирани. Това им придава здравина, която 
ги защитава от градушки, от завихрени от вятъра твърди частици и други. Покрити са и 
със самопочистващ слой, който гарантира постоянство на електропроизводството и 
допълнителна защита на стъкленото покритие. 

 
Съществуващата европейска директива за безопасност, налага ограничаване 

работата на мрежовите соларни системи при отпадане на електрозахранването, с цел да се 
ограничи подаването на напрежение, по време на ремонтни дейности. Поради тази 
причина при проектиране на мрежови системи, се изисква залагане на подходящото 
оборудване, а именно преобразувателен блок, който не може да работи в островен режим. 

 
3. Заключение 

 
В заключение може да се обобщи, че степента на сигурност на фотоволтаичната 

електрическа централа е висока, тъй като ще бъде проектирана по всички изисквания на 
нормативната база, със степен на преоразмеряване и презастраховане. Цялото оборудване 
е избрано с най-висока степен на защита за работа на открито и под въздействие на 
външни фактори.  

 

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

ИП е в съотвествие с изпълнението на ангажиментите на РБългария по международни 
конвенции и договорености, по които е страна: VII рамкова Конвенция на ЕС, Протокола 



 

 

от Киото, Програма АЛТЕРНЕР, Бяла книга „Възобновяеми източници" /СОМ/98/599 
final/ и доклада MONBAUR IIA еп.1997/.  

ИП е в съответствие с политиките и целите в „Интегриран план в областта на енергетиката 
и клемата на Република България 2021-2030г." ИП не противоречи на условията, 
поставени в Становище по ЕО №1-2/2012г. на МОСВ за съгласуване на Национален план 
за действие за енергия от възобновяеми източници 2011-2020г. (към момента на изготвяне 
на настоящата информация няма приет план с нова индикативна рамка). 

Реализацията на инвестиционното предложение не предвижда взаимовръзка и кумулиране  
други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения. Наличието и 
параметрите са разгледани детайлно за всеки компонент и фактор в следващите раздели на 
настоящата информация. 

Инвестиционното предложение е в съответствие с нормативните изисквания на Р България 
на следните нормативни документи:  

 Наредба № Із-1971 за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар 

 Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии 
(ДВ бр. 90 и 91/2004 год.); 

 Наредба № 16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ. 
бр.26/2008 год.); 

 Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически 
централи и мрежи (ДВ бр. 72/2004 год.); 

 Наредба № 2 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи (ДВ бр. 
37/2004 год.); 

 Присъединяването трябва да се извърши съгласно част Трета, глава Четвърта на 
Наредба №6 от 24.02.2014г. за присъединяване на производители и клиенти на 
електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи 
(Наредба 6 ППКЕЕПРЕМ); 

 Необходимо е да са изпълнени изискванията на НАРЕДБА № 14 от 15.06.2005г. за 
технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на 
обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение 
на електрическа енергия; 

 Качеството на произвежданата от електрическата централа електрическа енергия, 
трябва да отговаря на стандартите БДС IEC 61000-2-2 и БДС EN 50160, съгласно 
нормите на ДКЕВР - "Показатели за качеството на електроснабдяването" (юни 
2004г) и раздел VII на глава IV от Наредба 6 ППКЕЕПРЕМ. 

 “Закон за устройството на територията”, в сила от 31.03.2001г.;  
 НАРЕДБА №4 от 22.12.2010 за “Мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и 

открити пространства”;  
 НАРЕДБА №4 от 15.06.2005 за “Технически права и норми за проектиране, 

изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, 
преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия”;  

  Използваните в проекта фотоволтаични модули и инвертори са с СЕ маркировка и 
са изпълнени в съгласие с всички норми и стандарти по DIN VDE 0126 (04.99) и 
DIN VDE 0126-1-1.  



 

 

БДС EN 62271-202:2014 - Комутационни апарати за високо напрежение. Част 202: 
Комплектни подстанции за високо/ниско напрежение изработени в заводски условия (IEC 
62271-202:2014 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано  с изграждане на надземна  
фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електроенергия от възобновяем 
източник (слънчева радиация) 
Експлоатацията на фотоволтаичната електроцентрала предвижда единствено използване 
на слънчева радиация за производство на електроенергия. Не се предвижда използване на 
други природни ресурси при експлоатацията на инвестиционното предложение, в това 
число земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие. Спецификата и 
мащабите на ИП не предполагат оказване на негативно въздействие върху качеството и 
регенеративната способност на използваните природни ресурси. 

Няма да се използват природни ресурси по време на строително–монтажните работи. 
Експлоатацията на фотоволтаичната електроцентрала предвижда единствено използване 
на слънчева радиация за производство на електроенергия. Не се предвижда използване на 
други природни ресурси при експлоатацията на инвестиционното предложение, в това 
число земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие 

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

Строителните отпадъци по време на строителството ще се извозват от лицензирани фирми 
до определените за това места, съгласно ПУСО.  

При реализацията на фотоволтаичната централа ще се генерират отпадъци с код 15 01 01 – 
Хартиени и картонени опаковки и 15 01 02 – Пластмасови опаковки от разопаковане на 
частите на ФВЦ. Двата отпадъка са рециклеруеми, притежават неопасни свойства и ще 
бъдат предавани на лица притежаващи документ по чл.35 от ЗУО. При изкопните 
дейности на терените за полагането на подземната кабелна мрежа, изкопните земни маси с 
код 17 05 04 ще се ползват за обратното насипване и запълване на каналите Ще се спазва 
изискването за отделяне и съхраняване на наличния хумусен хоризонт. Съхраняването на 
отнетия хумус ще става непосредствено до изкопа и ще се използва като повърхностен 
пласт при обратно засипване на изкопите. 

При експлоатацията на трафопоста ще се генерират масла с код 13 03 07* - нехлорирани 
изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа. Трансформаторите в 
подстанцията работят с трансформаторни масла, които освен ролята на охлаждащ флуид 
изпълняват и функциите на изолираща среда. След определен срок за експлоатация, 
периодично, изолационните качества на маслото се проверяват, т.к. те могат да бъдат 
влошени от съдържанието на влага в него. Технологичният процес на електропренасяне не 
е свързан с отделянето на други опасни вещества или отпадъци, с изключение на 
трансформаторното масло, което се предава периодично за рециклиране на фирма 
притежаваща необходимия документ по ЗУО. 



 

 

По време на строителството не се очаква генериране на отпадъчни води, освен битово- 
фекалните от работниците, участващи в строителството. Ще бъде поставена химическа 
тоалетна на обекта. 

При експлоатацията на ФЕЦ не се очаква формирането на отпадъчни води: при 
експлоатация на ФЕЦ не се използва вода и не се образуват производствени отпадъчни 
води; битово-фекални отпадъчни води няма да се образуват т.к. не се предвижда 
обслужващ персонал постоянно ангажиран с поддръжка на ФЕЦ. Поддръжката ще се 
извършва периодично от оторизиран персонал. На територията на ФЕЦ не се предвиждат 
постоянни работни места. 

Добиването на електроенергия от слънчеви фотоволтаици не е свързано с генериране на 
отпадъци, поради което не съществуват условия за екологични проблеми по отношение на 
фактора отпадъци. Въздействието върху ОС ще е локално и незначително. 

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

Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, съчетание на 
природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни пространства, 
оптимална температура, влажност на въздуха и др). Това е субективното чувство, което 
обкръжаващата природна среда създава у човека състояние на благополучие и 
спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. Не се очаква 
замърсяване на околната среда над допустимите норми, разрешени с действащото към 
момента екологично законодателство. 

Реализацията на инвестиционното предложение  не е свързана с отделянето на 
наднормени емисии на вредни вещества (замърсяване) в атмосферния въздух и води, 
водещи до поява на вредни въздействия върху околната среда и населението в района. 
Експлоатацията на ФЕЦ има благоприятно въздействие върху околната среда с оглед 
нулевия въглероден отпечатък на произведената електрическа енергия в сравнение с 
конвенционалното производство чрез изгаряне на фосилни горива. БКТП не застрашават 
екологичното равновесие на природната среда. Трансформаторите са източници на 
електромагнитни полета, но тяхното вредно влияние върху хора, животни и съоръжения е 
избегнато чрез спазване на необходимите габаритни отстояния. 

Очакват се  замърсяване с прах и отработени газове от транспорта ангажиран с доставка на 
оборудването в района на площадката. Замърсяването ще е незначително, краткотрайно, 
временно и обратимо и локализирано. Не се очаква вредно въздействие върху човешкото 
здраве и дискомфорт на околната среда. 

 Ще се генерира незначителен шум от транспорта ангажиран с доставка на оборудването и 
персонала, както и монтажните дейности, които ще са в района на площадката на 
възложителя. Същото ще е краткотрайно, временно и обратимо, в резултат от което не се 
очаква вредно въздействие върху човешкото здраве и дискомфорт на околната среда. 

По време на експлоатацията: 

Не се предвижда експлоатация на шумови източници на емисии. 



 

 

Няма точкови източници на емисии на замърсители изпускани в атмосферният въздух. 
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с възникване/образуване на 
източници на неорганизирани емисии на площадката. 

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от 
гледна точка на екологичните и социално-икономическите условия в унисон с 
изискванията на ЕС за процентно нарастване на дела на енергия от възобновяеми 
източници. 

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. 
Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени 
предварително като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Не се 
засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Реализацията на 
намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна.  

Съгласно параграф 1, т. 30-а от Закона за опазване на околната среда понятието 
"дискомфорт" се определя като раздразнение и неудобства, създавани от факторите на 
околната среда, определени посредством проучвания в тази област. 

Реализацията на инвестиционното предложение  не е свързана с отделянето на 
наднормени емисии на вредни вещества (замърсяване) в атмосферния въздух и води, 
водещи до поява на вредни въздействия върху околната среда и населението в района.  

Цялостната оценка на инвестиционното предложение по отношение на критериите 
„комфорт" и „дискомфорт" е доста сложно поради липсата на количествени критерии и 
нормативна база. 

Въздействие от инвестиционното предложение върху културното наследство, 
включително вследствие на произшествия или катастрофи не би следвало да се очаква. 

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

Разглежданото инвестиционно предложение не би следвало да се класифицира като 
рисково по отношение възникването на големи аварии. То не е уязвимо и заплашено от 
генериране на недопустими въздействия. Поради това, вследствие на възникнали авариии 
няма вероятност да се генерира недопустимо въздействие върху компонентите на околната 
среда и здравето на хората, както от възникване на аварии извън територията така и 
дължащо се на аварии на площадката 
 

  Степен на огнеустойчивост на съоръжението и на конструктивните му елементи - 
БКТП 

Класификацията по огнеустойчивост на строителната конструкция на съоръжението е 
определена въз основа на сравнителни резултати, дадени в приложение № 5 към Наредба 
№ Iз-1971. Резултатите са приложени в Таблица № 1. 

Вратите и вентилационните решетки са алуминиеви, пожаронезащитени, чието използване 
се допуска от чл. 12 ал.4 т.3. Същите са с клас по реакция на огън А1. 



 

 

Така изпълнена, строителната конструкция на БКТП отговаря на изискванията на ІІ-ра 
степен на огнеустойчивост.  

 Съгласно приложение 1 към чл.3, ал.1 за строежа не се изисква пожароизвестяване 
и пожарогасителна инсталация. 

 Оповестителна инсталация не се предвижда. 
 За димоотвеждане и топлоотвеждане са проектирани вентилационни решетки на 

стената и на вратата на трафокилията. 
 Средства за ръчно гасене на пожар – предвижда се един пожарогасител с СО2 5 кг и 

един прахов пожарогасител от 12кг, ВС. 

Видът, характерът и мащабът на стройтелно - монтажните дейности не създават 
предпоставки за възникване на големи аварии и/или бедствия, поради което се смята, че не 
съществува риск от поява на такива събития, пряко свързани с реализирането на 
инвестиционното предложение. Съществуват рискове от малки инциденти, които са пряко 
свързани с вида на извършваните дейности /транспортни, монтажни и т. н./. Основно 
рисковете за работниците са свързани с възможността за трудови злополуки и 
травматизъм, вследствие на нарушаване на и изискванията за безопасност, нарушаване на 
правилата за работа с механизацията и съоръженията и повреди на съоръженията, 
транспортната техника ангажирана с доставките и др. Рискове за здравето на работниците 
съществуват и от въздействието на специфични фактори, свързани с вида на конкретната 
изпълнявана дейност: прах, шум, вибрации, изгорели газове от транспортната механизация, 
които са незначителни. Не се предвижда повишен риск от възникване на инциденти, както 
по време на провеждане на монтажните и организационни работи, така и по време на 
експлоатацията.  

При изпълнение на СМР на обекта ще се спазват изискванията на действащите норми и 
правила за безопасност и хигиена на труда; изискванията за безопасност, дадени в 
паспорта и инструкцията за експлоатация на всяка една от използваните машини, като и 
Наредба безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения.  

По време на заваръчни работи ще се осигурят средства за аварийно пожарогасене прахов 
пожарогасител клас АВС 12kg, пожарогасител на водна основа с вместимост 9l /за пожари 
клас В/и противопожарно одеало с размери не по- малки от 1,5 м на 1,5 м,тежък тип 
съгласно приложение №2 към чл.3, ал.2 от СТПН - временни места за извършване на 
огневи работи. 

За целите на настоящата преценка е направена оценка на риска (пряк и косвен) за 
етапа на експлоатация, в зависимост от установените вредни фактори спрямо най-близките 
обекти подлежащи на здравна защита. Методиката включва: 

1.  Преценка на тежестта на вредите; извършва се по 3-степенна скала (малка, 
тежка и много тежка); 

2.  Преценка на вероятността от настъпване на вреда и/или щета; извършва се по 3-
степенна скала (много малка вероятност, вероятно и голяма вероятност) в два варианта (за 
бързо настъпващи опасни събития/ситуации и за продължително действащи вредности); 

3.  Оценка на риска. Използва се матрица, при която по хоризонтала са нанесени 
нивата на елемента тежест на вредата, а по вертикала - елемента вероятност за настъпване 
на вредата. Комбинацията от тези 2 елемента определя нивото на риска в 5- степенна 



 

 

скала. 
-  Нивото „Пренебрежим риск“ не изисква предприемането на допълнителни 

профилактични мерки. 
-  Нивото „Допустим риск“ съответства на минималните изисквания и норми за 

безопасност. 
-  Останалите нива („Умерен“, „Голям“ и „Недопустим риск“) изискват 

предприемане на различни мерки за снижаването или отстраняването му, вкл. незабавно 
прекратяване на дейността при недопустим риск. 

По експертна оценка, установените прогнозни нива на риска спрямо най-близките 
обекти подлежащи на здравна защита са както следва: 

За периода на нормална (безаварийна) експлоатация: 
2. а) За газообразните замърсители от транспорта (вътрешен и външен): тежест - 

малка, вероятност - много малка, оценка на риска - пренебрежим риск; зона на 
въздействие - локално (на територията на площадката); 

2. в) За прахообразните замърсители: тежест - малка, вероятност - много малка, 
оценка на риска - пренебрежим риск; зона на въздействие - локално (на територията на 
площадката); 

2. г) За шума от обслужващите транспортни средства, технологичното 
оборудване: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на риска - пренебрежим 
риск; зона на въздействие - локално (основно на територията на площадката); 

2. д) За отпадъчните води: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на 
риска - пренебрежим риск; зона на въздействие – локално на територията на обекта. 

При аварийна ситуация: 
3. а) При инцидент: тежест - малка, вероятност - много малка, оценка на риска - 

пренебрежим; зона на въздействие - локално (на място); 
3.6)  При инцидент (пожар): тежест - тежка, вероятност - много малка, оценка на 

риска - допустим; зона на въздействие - локално (на територията на площадката). 
Въз основа на гореизложеното се преценява, че нормалната експлоатация на 

инвестиционното предложение: 
1)  Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху населението. 
2)  Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху други обекти, 

подлежащи на здравна защита; 
3)  Няма да окаже недопустимо неблагоприятно въздействие върху временно 

пребиваващото население около площадката на инвестиционното предложение; 
4)  Приложените съвременни технологични и технически решения при 

изграждането на инсталацията, позволяват в процеса на нормалната му експлоатация да се 
осигури защитата на потенциално засегнатото население. 

 
 



 

 

 
 

Дава възможност за експертна преценка на значимостта на въздействието – дали е 
незначително или ниско.  

** Дава възможност да се реши дали значимостта на въздействието е ниска или средна. 

 Средна 

Значителни въздействия: Въздействия със „средна“ значимост 
представляват видими и трайни промени в съществуващото 
състояние, които могат да причинят вреди или деградация на 
дадения ресурс/рецептор, макар че цялостната му функция и 
стойност не се нарушават. Тези въздействия са приоритетни 
при определянето на смекчаващи мерки с цел предотвратяване 
или намаляване на значимостта на въздействието. 

 Ниска 

Видими, но незначителни въздействия: Въздействия с 
„ниска“ значимост са видими промени в съществуващото 
състояние, изключват се тези с естествен произход, които не се 
очаква да причинят вреди или да нарушат функцията и 
стойността на даден ресурс/рецептор. При все това тези 
въздействия трябва да се вземат под внимание и да се 
предотвратят или смекчат, когато това е възможно. 

 Незначителна 

Незначителни въздействия: Въздействия, които са 
неразличими от естествените промени на средата и не са 
отличими от съществуващото състояние. Тези въздействия не 
изискват смекчаващи мерки и не са от значение при вземането 
на решения. 

Таблица 2 - Определения за значимост на въздействието 

Методиката се прилага за оценяване на неблагоприятните въздействия както преди, така и 
след смекчаващите мерки спрямо всички идентифицирани въздействия. Матрицата за 
оценка на въздействието очертава основните насоки за определяне на значимостта на 
въздействието. Трябва да се отбележи, че при необходимост съответната значимост на 
въздействието се определя гъвкаво, на базата на експертна преценка и опит. От 
направеното обобщение и оценка на въздействията е видно, че предвидените дейности по 
време на експлоатацията оказват незначително въздействие върху човешко то здраве. 



 

 

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. 

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

 води, предназначени за питейно-битови нужди; 
 води, предназначени за къпане; 
 минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни 
или за хигиенни нужди; 

 шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 
 йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 
 нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии; 
 химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 
 курортни ресурси; 
 въздух. 

По-долу са разгледани потенциалните неблагоприятни въздействия върху факторите на 
жизнената среда и рисковете за човешкото здраве.  

Води, предназначени за питейно-битови нужди; 
В близост до площадката няма води, които се използват за питейно-битово 

водоснабдяване или минерални води. Площадката не попада в обхвата на пояс I или пояс 
II на санитарно-охранителни зони на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

Води, предназначени за къпане; 
Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху води, 

предназначени за къпане. 
Минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди. 
Площадката не попада в обхвата на пояс I, II или III на санитарно-охранителни зони 

на водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди Инвестиционното предложение не е свързано с въздействие върху води, 
предназначени за къпане, минерални води, предназначени за пиене или за използване за 
профилактични, лечебни или за хигиенни нужди.  

Чистота на въздуха - Няма свободно отделяне на прах и вредни вещества. 
Шум и вибрации - Нивото на шума от площадката в мястото на въздействие зависи 

от: нивото на шума на източниците на шум и техния брой; разстоянието от източника; 
затихването на шума (според типа на земната повърхност); наличието на стени и сгради и 
др. по пътя на разпространение на звука; метеорологични условия като температурна 
инверсия и градиенти; абсорбцията на атмосферата и др. На територията и в близост до 



 

 

инвестиционното намерение няма обекти подлежащи на здравна защита, поради което не 
съществува и риск за човешкото здраве. 

Показателите за шум и граничните стойности са регламентирани с Наредба № 6 от 
26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 
дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на 
показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите 
за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Обн. ДВ. Бр.58 от 18 
Юли 2006 г.), издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на околната 
среда и водите. 

Въздействие от шум. Дейността на фотоволтаичните генератори е безшумна. Не се 
очаква генериране на значими шумови нива от обслужване и поддръжка на 
фотоволтаиците. Очакваните еквивалентни шумови нива пред най-близките сгради след 
реализиране на инвестицията няма да се различават от тези в настоящия момент. 

Вредни фактори по време на строежа - По време на изграждането на обекта ще се 
извършват дейности, при които е възможно увеличение на емисиите на определени вредни 
вещества и фини прахови частици, предимно в условията на работната среда. Работниците 
ще бъдат изложени на следните неблагоприятни физични условия: 

Неблагоприятен микроклимат - Работата ще се извършва предимно на открито с 
риск от неблагоприятен температурен микроклимат на работното място. 

Наднормени шумови нива - Въпреки, че неблагоприятния здравен ефект на шума 
ще е върху ограничен брой работници и в относително изолиран район, не бива да се 
допуска по време на строителството извършване на строителни работи и превоз на 
материали и техника през почивни дни и вечерни часове. Поради сравнително ниските 
фонови шумови нива в района, дори и при активна строителна дейност не се очаква 
достигане на вредни за здравето еквивалентни шумови стойности. 

Въздействие върху шума и вибрациите - Механичните трептения с честота от 16 
до 20 000 Hz, които се разпространяват в еластична материална среда (най-често въздух) и 
предизвикват слухови усещания, се наричат звук. Шум е всеки неприятен или нежелан 
звук, който нарушава тишината и отдиха или е опасен за здравето, като предизвиква 
разнообразни функционални и структурни увреждания, намалена работоспособност, 
затруднява речевото общуване и възприемането на звуковите сигнали от околната среда. 
От хигиенна и психо-физиологична гледна точка към шумовете се причисляват и тоновете 
(звуци с определена честота), когато те оказват вредно въздействие върху човешкия 
организъм. Вибрациите и шумът са мощен биологичен фактор, който чрез сложни 
нервнорефлекторни процеси повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и 
системи на човешкия организъм. Характерът и степента на шумовите увреждания, 
настъпващи при експонирани на шумово въздействие работници, се обуславят от редица 
фактори: интензитет, спектър и характер на шума; времетраене на шумовото въздействие; 
индивидуална чувствителност на човека и др. Въздействието на шума може да бъде 
неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия анализатор). 
Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на хроничен 
стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се балансът между 
възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на астено невротичен 
синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са неспецифични: 



 

 

главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална лабилност, безсъние. 
Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси, тремор, нистагъм, удължено 
време на зрително-двигателна реакция. При продължително въздействие се нарушава 
възприятието, вниманието отслабва, нарушава се умственото съсредоточаване, появява се 
лабилност на настроението, апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа 
на работа, а при хронично действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен 
тип. Качеството на работата се влошава, увеличават се грешките при работа и 
производственият брак, спадат работоспособността и производителността на труда. 

Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система. Доказано е, 
че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50-70 dBA). Най-често се 
установяват периферна съдова дистония, дистална хипотермия и асиметрия в кожната 
температура, хиперхидроза, дермографизъм. Чести са оплакванията от болки в сърдечната 
област, от тахикардия и главоболие. Промените от страна на вегетативната нервната 
система настъпват най-често през първите години на шумова експозиция и са по-изразени 
при млади хора. 
По време на строителството на ФЕЦ не трябва да се допускат дейности и техническо 
оборудване противоречащи на изискванията на Наредба № 4 за ограничаване на вредния 
шум, чрез прилагане на правилата и нормите при изпълнението на строежите по 
отношение на шума, излъчван по време на строителството и Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на 
открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха.  
Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много шумни 
СМР са в зависимост от: 

 разстоянието между строителната площадка и най-близко населеното 
място;  

 периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР (по 
експертна оценка на самата площадка е необходимо да се работи само 
през работните дни от 8 до 16 часа без събота и неделя);  

 продължителността на шумните и много шумните СМР (приета е 
продължителност на шумните работи от 3 седмици, а на много 
шумните – до 1 седмици);  

 нивото на шум във видовете устройствени зони.  
Тези изисквания следва да се приложат като ограничителни условия през 

строителния период.  
Рискови фактори но време на експлоатацията. 
Въздействие на шум. Дейността на фотоволтаичните генератори е безшумна. Не се 

очаква генериране на значими шумови нива от обслужване и поддръжка на 
фотоволтаиците. 

 
Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия  
Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще 

съществува както в периода на строежа на ФЕЦ в  обекта така и при експлоатацията   и ще 



 

 

касае само работещите на обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни 
въздействия върху здравето на работещите: 

•  шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на 
въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели; 

•  физическо натоварване; 
Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. 

Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски, 
работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка, 
създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще 
доведе до намаляване на риска. Потенциален риск за здравето на работещите по 
поддръжката на съоръженията практически не съществува при спазване на 
регламентираните изисквания за безопасни условия на труд. Инвестиционното 
предложение само по себе си не може и не създава риск от големи аварии и/или бедствия. 
Въпреки, че фотоволтаиците са сравнително нова технология и материя, понастоящем има 
достатъчно категорични доказателства за тяхната безопасност за здравето при 
експлоатация. Здравните аспекти на инвестиционното намерение са с приоритетна 
трудово-медицинска актуалност за строителните работници, като потенциално засегнатата 
група хора са всички лица с риск за пряка трудова експозиция по време на изграждането 
на обекта. Поради спецификата на инвестиционното предложение, от здравни позиции 
може да се направи извода, че при вземането на нужните предохранителни мерки в 
работна среда, въздействията върху човешкото здраве се очаква да имат строго локален и 
професионален характер. 

Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено 
предназначение. Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда 
„химични фактори и биологични агенти, в обекти с обществена предназначение” няма, тъй 
като ИП няма да се реализира в обекти с обществено предназначение, нито площадката е в 
близост до такива обекти, поради което не съществува и риск за човешкото здраве. 

Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 
Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с източници на йонизиращи лъчения 
(алфа- и бета-частиците, гама-лъчите, електроните, позитроните, протоните, рентгеновите 
лъчи, неутроните, тежките йони и др. естествени и изкуствени радиоактивни източници). 

Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради 
и урбанизираните територии; Характерът на ИП не попада в обхвата на обекти с 
източници на нейонизиращи лъчения (съоръжения, проектирани за предаване на 
радиосигнали – базови станции на мобилните оператори и радиопредавателни кули). 

Курортни ресурси; Неблагоприятно въздействие върху фактор на жизнената среда 
„курортни ресурси” няма, поради което не съществува и риск за човешкото здраве. 

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще 
съществува само в периода на реализация на ИП в имота и ще касае само работещите на 
обекта. Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на 
работещите: работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на въздуха с 
прахови частици и ауспухови газове от бензинови и дизелови двигатели; физическо 
натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на машини и др.; 
риск от падания, травми и злополуки при неспазване на безопасни условия на труд. 



 

 

Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от 
възложителя фирми, в т.ч. и изпълняващи специализирани монтажни работи. Същите ще 
имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. Използването на 
лични предпазни средства (противопрахови маски, каски, работно облекло и обувки), 
изграждане на физиологични режими на труд и почивка, създаване и спазване на 
специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще доведе до намаляване на 
риска. 

Потенциален риск за здравето на работещите в обекта, практически не съществува 
при спазване на регламентираните изисквания за безопасни условия на труд. 
Въздействие от електромагнитни полета. Обслужващата инфраструктура на 
фотоволтаиците, като съоръжения за електрически ток създават електрически (ЕП) и 
магнитни полета (МП). Стойностите на ЕП на модулите са с пренебрежимо ниски 
стойности, често по-ниски дори и от тези в жилищни сгради. Стойностите на МП зависят 
от протичащата електрическа енергия, присъствието им е строго локално, с нисък 
интензитет и не създават риск за хора  с нормално здравословно състояние. 
      Като прогноза за въздействието на електромагнитните полета в работна среда, следва 
да се изтъкне, че проучванията на подобни вече действащи обекти показват, че не се 
очаква отрицателно здравно въздействие върху работещите, извършващи ремонтни и 
профилактични дейности. 
  Следва да се изтъкнат положителните дадености с хигиенно значение за настоящия 
случай: 
Естеството на дейността на фотоволтаиците - добив на електроенергия не е  свързано със 
създаване и разпространение на вредни вещества в атмосферния въздух, почвите и водите 
в околната среда.  

Замърсяването на атмосферния въздух от транспортното движение по пътищата в 
района е значим фактор, но реализирането на плановете няма да окаже кумулативен ефект 
спрямо него. Движението на транспортни средства в терена на фотоволтаичния парк по 
време на работа на парка и свързано с неговата поддръжка ще е минимално. 
Здравно-екологичните предимства па фотоволтаиците са следните: 
Първичният енергиен източник е слънцето, които източник е екологосъобразен и 
практически неизчерпаем. Максималната си мощност фотоволтанците отдават през деня, 
когато и електроконсумацията е максимална, което благоприятства оптималната работа на 
електросистемата като цяло. Фотоволтаичните системи не се нуждаят от постоянен 
оперативен персонал. Соларните паркове могат да се изграждат и на етапи, защото 
фотоволтаиците са модулно разделени, което позволява и гъвкавост при разположението в 
различни условия, включително терени като настоящо обсъждания с неправилна форма и 
др. От всички удобно достъпни за експлоатация възобновяеми енергийни източници, най 
бързо и лесно усвоеният е слънчевата светлина.  
В периода на експлоатация на обекта ФЕЦ няма източници на замърсяване на 
атмосферния въздух, тъй като преобразуването на слънчева енергия в електроенергия не 
причинява замърсяване на въздуха. Експлоатацията на фотоволтаичния парк не с свързана 
с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на всякакви 
източници на емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани). Директното 
преобразуване на възобновяемата енергия на слънцето в електроенергия не е свързано с 
емитиране на вредни вещества, напротив получаването на такъв тип енергия е свързано 



 

 

със заместване на източниците на енергия, получена от изкопаеми горива. Използването 
на фотоволтаици е свързано с чувствително намаляване на емисиите (въглеродни оксиди и 
другите парникови газове). Потенциалът на слънчевата енергия, попаднала върху земната 
повърхност е 5 пъти по-голям от сегашната консумация на енергия в света. Потенциалът 
на слънчевата радиация на територията на България е значителен, въпреки че се 
наблюдават значителни разлики в интензивността на слънчевото греене по региони. 

Психо-сензорно въздействие. Научни съобщения информират, че фотоволтаиците е 
възможно да причинят много ограничен аспект психо-сензорно въздействие, което е 
свързано най-вече с огледалните светлинни ефекти, т.е. в даден период от деня има 
възможност за „огледален ефект“ на фотоволтаичните панели.  
Законодателството позволява фотоволтаиците да се разполагат, както по фасадите и 
покривите на сгради, така и в дворове и на открито на земеделски и горски терени - 
практически навсякъде. За разлика от вятърните генератори, за които е нормативно 
забранено да са в населени места и в близост до тях, то фотоволтаиците могат да се 
инсталират и в урбанизирани територии.   Основните материали за изграждане на 
фотоволтаичните системи са практически безвредни, това са кристален силиций, 
алуминий, пластмаси и бронирано ниско рефлекторно стъкло.  Хигиенният експертен 
анализ доказва, че реализирането на плана е съобразено с изискванията за такъв род 
екологични промишлени обекти по отношение здравни аспекти и не представлява 
директна или индиректна опасност за човешкото здраве.  Изграждането на 
фотоволтаичния парк е възможно да се реализира, без да застраши здравното състояние на 
работещите по строежа и експлоатацията, животните  и населението в краткосрочен и 
дългосрочен план. 
Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение не оказват 
неблагоприятно въздействие върху нито един от факторите на жизнената среда, 
изброени по-горе и съответно не крият рискове за човешкото здраве 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството. 

Поземлен имот 68761.24.19, област Търговище, община Омуртаг, с. Станец, м. 
ПАНДЪЛЪК-, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Нива, 
площ 868947 кв. м, стар номер 024019 

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-478/10.10.2017 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР НА АГКК, 

Заповед за изменение на КККР № 18-6417-22.06.2022/22.06.2022 г. на НАЧАЛНИК НА 
СГКК - ТЪРГОВИЩЕ 

Имота е разположен в Североизточна България. Координатите на имота са:  

- Ширина – 43,05о N; 
- Дължина – 26,39о E; 
- Средна надморска височина – 555м. 



 

 

 

  Местоположение на имота (със син контур) 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
Община Омуртаг  е разположена в югозападната част на област Търговище. С площта си 
от 478,775 km2 заема 3-то място сред 5-те общините на областта, което съставлява 17,67% 
от територията на областта. Границите ѝ са следните: 

 
на север – община Търговище; 
на запад – община Антоново; 
на изток – община Върбица, област Шумен; 
на юг – община Котел, област Сливен. 
 
Климатът на територията на общината е умерено-континентален, с горещо лято и студена 
зима. Известно влияние оказват нахлуващите през пролетта от югозапад и запад влажни 
въздушни маси, както и преносът на въздушни маси с тропичен произход през лятото. 
Средната многогодишна температура на въздуха (климатична станция Омуртаг) е 10,20 С. 
С увеличаване на надморската височина средногодишната температура е с по-ниски 
стойности – от 7,00 до 1,50 С в най-високите планински части на общината. Зимата е 
студена и средните януарски температури се движат около - 1,20С. Лятото е сравнително 
хладно. През м. август температурата на въздуха достига средно +20,50С. Характерни за 
община Омуртаг са т.нар. орографски валежи, предизвикани от срещата на въздушния 
фронт с планинския масив. Средногодишната сума на валежите е 714 мм. Те са с 
проявление на подчертан летен максимум и есенно-зимен минимум. Снежната покривка се 
задържа 40-67 дни. Типично явление през пролетта и есента са мъглите. Те 14 са най-
продължителни за град Омуртаг - средногодишно 53 дни. Режимът на мъглите и 
относителната влажност на въздуха имат съществено влияние върху качеството на въздуха. 
Относителната влажност на въздуха е 72 %. През последните няколко години, обект на 
особено внимание е един от климатични компоненти – включващ посоката и скоростта на 
вятъра. Отчитането на посочения климатичен елемент е свързано с оценките на неговото 
екологично проявление и на възможностите за използване силата на вятъра за целите на 
възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). За община Омуртаг характерни са 
северозападните и южни ветрове със скорост около 4м/сек. (относителен дял 47 %). В 
определени сезони се наблюдават и по-високи скорости на вятъра. Обобщените 
констатации засягащи климатичния ресурс на общината показват, че в температурно 
отношение не съществуват сериозни климатични пречки за нормално протичане на 
стопанската и транспортната дейност и за функциониране на нормалния жизнен цикъл на 
територията. Ветровата енергия може да бъде използвана за целите на ВЕИ при наличието 
на инвестиционен интерес и при доказана ефективност от използването на този природен 
ресурс. 

Релефът на общината е хълмист и ниско планински. Територията ѝ изцяло попада в 
пределите на Източния Предбалкан. 

В югозападните части на община Омуртаг се простират северните разклонения на Лиса 
планина. В нея, на границата с община Котел, на около 3 km югоизточно от 
село Птичево се намира най-високата точка на община Омуртаг – 845,8 m. 

Районите на общината, разположени северно от планината се заемат от хълмистата 
историко-географска област Сланник, в която се намира и административният център на 
общината – град Омуртаг. 

Цялата източна половина на общината е със слабо хълмист, на места равнинен релеф и 
попада изцяло в историко-географската област Герлово. В нея, на около 3 km югоизточно 
от село Церовище, на границата с община Върбица, в коритото на река Голяма Камчия се 
намира най-ниската точка на община Омуртаг – 203 m н.в. 



 

 

Води  

Западната част на общината (около 1/3 от територията ѝ) се отводнява към Дунавския 
водосборен басейн, а централната и източната – към Черноморския водосборен басейн. 
Към Дунавския водосборен басейн принадлежи най-горното течение на Голяма 
река (десен приток на Стара река, която е десен приток на Янтра, а тя – десен приток 
на Дунав). Тя извира на 654 m н.в. от Лиса планина, на 300 m западно от село Горско село. 
До вливането си в югоизточната част на южния ръкъв на язовир „Ястребино“ тече на север, 
а 2 km преди навлизането си в язовира – на запад. Неин основен приток е 
река Казълдере (22 km). Река Казълдере извира под името Черна река на 745 m н.в. от Лиса 
планина, южно от село Глашатай, община Антоново. Тече в източна посока в дълбока 
долина със стръмни десни и полегати леви склонове. Югоизточно от село Илийно, община 
Омуртаг завива на север, преминава през язовир „Царевци“, пресича Републикански път I-
4 и заедно с Голяма река се влива в югоизточната част на южния ръкав на язовир 
„Ястребино“, на 340 m н.в. Площта на водосборния ѝ басейн е 63 km2, което представлява 
7,3% от водосборния басейн на Голяма река. 

В югоизточната част на община Омуртаг, през историко-географската област Герлово, на 
протежение около 15 km протича част от горното течение на река Голяма Камчия, лява 
съставяща на река Камчия, която директно принадлежи към Черноморския водосборен 
басейн. В пределите на общината тя получава предимно малки леви притоци, водещи 
началото си от Лиса планина и от по-високо разположената историко-географска 
област Сланник и отводнява около 2/3 от територията на община Омуртаг. 

 
 

 
Територията на Община Омуртаг се характеризира с типичен умерено 

континентален климат. Тъй като се намира в периферната част на източния климатичен 
район на Дунавската равнина, климатичната характеристика се влияе от множество 
фактори: температура на въздуха, относителна влажност, скорост и роза на ветровете, 
валежи, слънчева радиация и др. Информация за стойностите на всеки един от тези 
фактори е отразена в посочените по-долу таблици. 
 
Средногодишни стойности на температурата 
I п ш IV V VI VII VIII ЕХ X XI XII Год. 
-1.1 1.0 4.4 10.7 15.6 19.4 22.0 21.6 17.4 12.0 6.8 1.8 11.0 
о 
Средната годишна температура на въздуха е 11.0 С. Най-студен месец в годината е януари 
с изчислителна температура -17 °С, а най-топъл м. юли с абсолютен максимум + 39 °С. 
Средногодишната максимална температура на въздуха е 16.9° С, а минималната 5.9° С, 
което разкрива умерено континенталната специфика на района. 
 
Относителна влажност 
Зима Пролет Лято Есен Годишна 
134 154 180 129 598 
Валежите допринасят за попадане и разпространение на замърсителите от въздуха в 
почвите, повърхностните и плитките подпочвени води. Средногодишно валежите за 
района са около 550 - 600 mm. 
Мъглите оказват неблагоприятно влияние при разпространението на замърсителите по 
въздуха, т.к. възпрепятстват ефективното разсейване. Мъглите привличат посредством 



 

 

дифузия частиците на замърсяващите вещества и по този начин завишават 
концентрациите им. 
Слънчевото греене и радиация също имат съществено значение при подпомагане 
(увеличаване) или възпрепятстване (понижаване) на ефекта от вредното въздействие на 
замърсителите. Тези фактори косвено влияят върху способността на въздуха да разсейва и 
разгражда замърсителите, както и върху устойчивостта на атмосферата. 
Вятърът е метеорологичен фактор с най-силно значение за разпространението на 
прахови газообразните замърсители, изхвърляни в атмосферния въздух. Концентрацията 
на замърсителите от постоянно действащи източници е обратно пропорционална на 
скоростта на вятъра, а ако той е устойчив по посока  замърсяването е по-голямо, отколкото 
при вятър с променлива посока. 
Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено се влияе от 
скоростта на вятъра, като най -неблагоприятни са ветровете със скорост 0 до 1.0 m/s. За 
района на общината са характерни средни месечни скорости над 1.9 m/s. 
 
Средна скорост па вятъра по посоки т/ s през годината 

Посока 
1 II III IV V VI VII VUI IX X XI XII Год. 

N 4.5 4.6 4.9 4.2 4 3.9 3.6 3.4 3.9 3.8 4.3 4.4 4.1 
NE 3.7 3.8 4.4 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5 
Е 2.5 3 3.4 3.3 3.4 2.6 2.4 2.6 2.6 2.9 3.1 2.4 2.9 
SE 2.6 3.2 3.4 3.5 3.7 2.6 2.4 2.5 2.6 3 3 2.9 3.0 
S 3.2 4.1 3.8 3.7 3.1 2.5 2.7 2.6 2.5 3.2 3.2 4 3.2 
SW 4.1 4.7 4.7 4.4 4 3.8 3.9 4.2 3.5 4 4.1 4 4.1 
W 6.3 7.4 6.4 6.2 5.6 5.6 5.9 5.4 5.4 5.3 6 5.7 5.9 
NW 4.7 5.9 4.9 4.9 4.3 5 4.4 4.2 4.7 4.2 4.6 4.2 4.7 
 
Честота на вятъра но посоки и случаи на “тихо” време. 
По 
сока 

I II III IV V VI VII III IX X XI XII Год. 

N 18.7 16.9 16.6 12.8 13.8 14.7 16.6 12.7 16.8 15.3 15.3 18.7 15.7 
NE 10.3 11.5 12.9 11.1 11.1 9.9 10.3 12.1 13.3 15.3 12.9 10.4 11.8 
Е 6.2 6.4 9.7 10 9.6 9.2 8.1 11 9.8 8.6 8.5 5.9 8.5 
SE 7.7 8.5 12.3 17.5 18 15.1 12.2 14.7 13 10 12.7 8.8 12.5 
S 8.7 9 8.9 12.9 13 12 9.4 9.9 11.8 11.2 12.8 9.5 10.8 
SW 7.9 8.4 7.5 8 7.7 9.4 9 7.3 8 9.8 7.7 8.4 8.3 
W 23.5 23.8 18.7 15.8 14.8 18.8 19.7 18.8 14.3 16.7 16.9 21.3 18.6 
NW 17.3 15.6 13.4 11.7 11.9 10.7 14.8 13.5 13.1 13.2 13.4 17 13.8 
Тихо 27.4 25.5 24.7 29.1 29 32.8 32.5 34 36.2 37.6 30.5 32.8 31.0 
 
Честота на силните ветрове по посока/%/ 
N NE Е SE S SW W NW 
9.5 4.2 0.7 1.6 5.1 8.1 54.1 16.8 
Характерът на разсейването и преноса на замърсители съществено зависи от 
скоростта на вятъра. За района на община Омуртаг преобладаващите западни ветрове през 
зимния сезон са със средна скорост 6.7 m/s, а през летния сезон -4.1 m/s. т.е. те способстват 
за бързото разсейване на замърсители от ниски източници. 
Най-неблагоприятни скорости на вятъра до 1 m/s определят т. нар. „тихо” време, 
което за проучваната територия има проявления 31,0 % в годината, през студения период 
на годината надхвърля 40 %. 
 
Данни за розата на ветровете 



 

 

Посока N NE Е SE S SW W NW T hxo 
време 

Скорост 
[м/с] 

4.1 3.5 2.9 3,0 3.2 4.1 5.9 4.7 0 

Честота 
[%1 

15.7 11.8 8.6 12.5 10.8 8.3 18.6 13.7 31.0 

На база предоставените данни е получена следната роза на ветровете валидна за 
територията на Община Омуртаг, респективно за разглежданата площадка в с. Станец. 
 
 
 
 
Роза на ветровете. 
 

 
 
 
Полезни изкопаеми Община Омуртаг е бедна на полезни изкопаеми. Не са разкрити 
находища на минерално-суровинни източници с важно стопанско значение.  
 
Почви На територията на общината се среща един основен тип почва – сива почва с трите 
си подтипа – сива светла, сива и сива тъмна. Широко разпространение имат плитките, 15 
слабо текстурно диференцирани скелетни и песъчливи почви, които са силно засегнати от 
ровинна ерозия. Почвените условия са със средни агротехнически качества. Механичният 
състав е средно – песъчливо глинест. Същите са от ІV бонитетна група. Почвената реакция 
е средно кисела.  
 
Горски фонд - Горският фонд е 20 889 ха, или 52,1 %от територията на общината. От 
дървесните видове най-често срещани са цер, благун, зимен дъб, габър, бук, сребриста 
липа. Горите са чисти и смесени от посочените дървесни видове. Срещат се и изкуствено 
създадени масиви от смърч, бял и черен бор. Преобладават горите с издънков произход, 
разстроена структура и ниска продуктивност (ІІІ-V бонитет). Те се използват основно за 
добив на дърва за огрев. 



 

 

 
Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и изм.) 
и защитени зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените 33 са BG 
0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-
910/ 11.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., 
изменена и допълнена със Заповед № РД- 72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.Ю/ 
05.02.2013 г.) и BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания 
(приета от Министерски съвет с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ бр. 21/ 09.03.2007г.; 
изменено с Решение № 615/ 02.09.2020г. на Министерски съвет, ДВ бр. 79/. 
 
Биоразнообразие и защитени територии 
Национална екологична мрежа (НЕМ), Защитени територии (ЗТ) и Защитени зони 
(ЗЗ). Търговищка област е сред областите в страната с изключително нисък дял на 
обекти от Националната екологична мрежа. При среден дял за страната – около 35%, в 
област Търговище НЕМ покрива едва 8,36% от територията й. По този показател 
областта е на последно място в СИР. Област Търговище е с най-нисък дял на защитени 
територии в страната – едва 0,09%, при национално ниво от 5,2%. 
Областта притежава само защитени местности – 4 бр. и природни забележителности – 5 
бр. Липсват резервати, поддържани резервати, природни паркове и национални 
паркове. Защитените територии са концентрирани само в две общини – Търговище и 
Антоново. На територията на Община Омуртаг няма обявени защитени територии или 
в процедура по обявяване съгласно Закона за защитените територии. 
От обектите на НЕМ с най-голям дял са защитените територии по „НАТУРА 2000“ – 
8,28%. В областта попадат части от общо 12 защитени зони, от които 9 по Директивата 
за хабитатите и 3 по Директивата за птиците. Защитена зона „Котленска планина” е 
обявена и по двете Директиви. Освен като брой, защитените зони по хабитатите 
преобладават и по площ – 6,73% срещу 1,73% за защитените зони за птиците. 
Във вътрешно регионален план, Търговищка област отново е на последно място с най- 
нисък дял на защитени зони. Всички общини са с наличие на защитени зони, които са 
С реализацията на инвестиционното намерение не се засягат елементи на Националната 
екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване 
на обектите на културното наследство и санитарно – охранителни зони около 
водоизточници и съоръжения за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточници 
за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди и др.  
В границите на обекта и до него няма исторически и археологически паметници и 
обекти подлежащи на здравна защита. За имотите няма данни за наличието на 
регистрирани обекти на културно-историческото наследство. Не се очаква трансгранично 
въздействие от реализацията и експлоатацията на обекта По време на реализацията и 
експлоатацията на централата ще се използва съществуваща в района пътна 
инфраструктура, без да се извършва промяна в нея. като не се предвижда нова или 
промяна на съществуваща пътна инфраструктура. неравномерно разпределени. С най-
големи площи е община Търговище с 13,37%, а с най-малки – община Опака с 1,67%. 
Защитените площи в община Омуртаг са 7,84%. 
 
 



 

 

 
  
Обектите от Националната екологична мрежа (НЕМ) включват защитени територии и 
защитени зони (ЗЗ). В обхвата на Община Омуртаг частично попадат следните защитени 
зони /ЗЗ/ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., изм. 
и доп.): BG 0002029 „Котленска планина” за опазване на дивите птици (обявена със 
Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ / 
бр.15/24.02.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, 
обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.) и BG 0000117 „Котленска планина” за опазване на 
природните местообитания (приета от Министерски съвет с Решение № 661/ 16.10.2007 г., 
ДВ бр.85/23.10.2007 г.; изменено с Решение № 615/ 02.09.2020 г. на Министерски съвет, 
ДВ бр.79/ 08.09.2020 г.). Към момента ЗЗ BG ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 
ОБЩИНА ОМУРТАГ 2021-2027 Г. 97 0000117 „Котленска планина” не е обявена със 
заповеди с наложени режими и ограничения съгласно ЗБР. 
 
 3.Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 
съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 
към ЗООС. 
 

Предмет на настоящото уведомление за инвестиционно намерение е: „Изграждане на 
фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 88 МW, в поземлен имот с 
идентификатор 68761.24.19, с обща площ: 879490кв. м., в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. 



 

 

Търговище, местност Пандълък, с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива - Инвестиционното 
предложение не е свързано с наличие на площадката на опасни химични вещества, които 
попадат в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1 Изграждане на ФЕЦ 

 



 

 

 
 
Данни и оценка на слънчевата радиация в съответното географско местоположение  

 



 

 

Имота е разположен в Североизточна България. Координатите на имота са:  
- Ширина – 43,05о N; 
- Дължина – 26,39о E; 
- Средна надморска височина – 555 м 

 
Слънчевата радиация е електромагнитното излъчване на Слънцето, което се 

разпространява със скоростта на светлината и прониква в земната атмосфера. 
Спектралният състав на излъчването е много широк, а мощността на слънчевата радиация 
се измерва във W/m2.  

  
Слънчевата радиация бива:  
• Директна слънчева радиация – частта от слънчевата радиация, която попада върху 

повърхността директно от Слънцето, без отражения и пречупвания. В географските 
ширини, на които се намира Република България, директната слънчева радиация е повече 
от 50% от общата слънчева радиация в средногодишен план.  

• Дифузна слънчева радиация – това е тази част от слънчевата радиация, която се 
получава от всички останали точки на небето. При преминаване на слънчевите лъчи през 
земната атмосфера, възникват многократни пречупвания, отражения и поглъщания на 
части от спектъра, в резултат на което е осветено цялото небе и енергията се получава от 
всяка една негова точка. Основен източник на енергия е в дъждовно или облачно време. 
Мощността й е до 5 пъти по-слаба от директната слънчева радиация, но като енергия в 
средногодишен аспект за територията на страната има почти 50% дял.  

• Отразена слънчева радиация – тази част от слънчевата радиация, която се отразява 
от земната повърхност и от околните обекти. Отразената радиация оказва влияние върху 
общата радиация само през зимните месеци, когато благодарение на снеговалежите, 
земната повърхност е по-ярка от небето.   

 
За разглеждания терен по данни за района може да се обобщи следното:   
  
• районът е с отлично слънцегреене, над средното за страната в годишен план. 

Количеството на слънчевата енергия, отдадена от глобалната слънчева радиация върху 
един квадратен метър наклонена под 30 градуса повърхност от терена на Възложителя е 
1451 kWh/m2 , количество на слънчевата енергия, получена от глобалната слънчева 
радиация върху един квадратен метър повърхност, която е перпендикулярна на слънчевите 
лъчи е 1658 kWh/m2 ;  

• Количеството валежи, попадащи над терена са предвидими, ще бъдат взети 
предвид при техническото проектиране на основите на конструкцията, а от друга страна са 
напълно достатъчни за самопочистването на модулите, което минимизира разходите на 
Възложителя значително;  

• Не се наблюдава наличие на мъгли, ранни слани и прекалено оросяване в 
сутрешните часове, което е предпоставка за оптимално използване на слънчевите часове за 
производство на електрическа енергия.   

 
Теренът е с отлични данни в метеорологично отношение и това ще доведе до 

оптимална работа на електрическата централа.  
 

 
Изчисления за слънчевата радиация в района – използван софтуер за изчисления 

Слънчевата радиация над даден район се изчислява по два начина: чрез използване 
на модели да получаване на максимална слънчева радиация, т.нар. „Чисто небе” модели и 



 

 

чрез използване на реални метеорологични статистически данни от съществуващи 
станции. В случая, използваме втория метод, където интерполационния модел е 
Meteonorm на компанията Meteotest. В неговата база данни има статистическа информация 
от 1981 г. от всички метео станции в света, чрез която изчисляваме слънчевата радиация за 
съответното географско местоположение на терена на Възложителя с точност 3,2 % 
(поради плътността на метео станции в района, този процент е по-малък от 
статистическата грешка и представлява оптимално точното възможно изследване).   

 
Количеството на слънчевата енергия, отдадена от глобалната слънчева радиация 

върху един квадратен метър наклонена под 30 градуса повърхност от терена на 
Възложителя е 1451 kWh/m2 , количество на слънчевата енергия, получена от глобалната 
слънчева радиация върху един квадратен метър повърхност, която е перпендикулярна на 
слънчевите лъчи е 1658 kWh/m2. 

 
На разглеждания имот е възможно да се изгради Фотоволтаична Електро Централа 

(ФЕЦ) с обща инсталирана мощност 88 MW, съобразно направените предварителни 
проучвания, дадени в приложение, към настоящата разработка. 

 
 

Годишния добив на електроенергия ще бъде 124578 MWh/година, което е в резултат на 
направените изчисления – приложение към настоящата разработка. 

 
 



 

 

 
 
 

 
 
През последните години все по належаща става необходимостта от замяна на 
използването на фосилните горива за производство на електроенергия. Хората както в 
Европа така и по света усещат все по-усезаемо негативното въздействие от промените в 
климата – в последните години се сблъскваме с повече случаи на суша, силна жега, 
поройни дъждове, наводнения и свлачища. Други последствия са свързани с повишаване 
на морското ниво и на киселинността на световния океан и с изчезването на растителни и 
животински видове. Една от налагащите се тенденции в електропроизводството с цел 
предотвратяване и смекчаване на климатичните промени е използването на слънчевата 
енергия за получаване на електричен ток. Експлоатацията на ФЕЦ има благоприятно 



 

 

въздействие върху околната среда с оглед нулевия въглероден отпечатък на произведената 
електрическа енергия в сравнение с традиционното производство чрез изгаряне на 
изкопаеми горива. Превръщайки слънчевата светлина в електричество ФЕЦ използва 
ресурс с неограничен потенциал. Самата система и компонентите й са зависими от 
технологичното развитие. Като се има в предвид ускореното развитие на технологиите, 
цените на компонентите на ФЕЦ бележат постоянен спад, въпреки увеличаващото се 
търсене. Използването на ресурси от възобновяеми енергийни източници е част от 
енергийната стратегия и политика в РБългария. Освен намаляване на енергийната 
зависимост на внос на енергия и енергоносители индустрията на получаване на енергия от 
възобновяеми енергийни източници значително допринася за опазване на околната среда, 
привличане на инвестиции и др. Тъй като енергията от фотоволтаици може да се 
произвежда навсякъде и в малък мащаб, тя осигурява енергийна независимост на 
национално, местно и индивидуално ниво. Поради тази причина, тя има директен и 
положителен ефект върху енергийната независимост на и сигурността на доставките. 
Енергийната независимост става фактор е нарастващо значение за икономическата 
стабилност и политическата сигурност. 
Фотоволтаичната инсталация е производител на електрическа енергия с използване на 
възобновяемия източник - слънчевата радиация. Процесът на производство на 
електроенергия от фотоволтаичен генератор се състои в преобразуването на слънчевата 
радиация в електрически ток с помощта на фотоволтаични модули и инвертори. 
 
На терена ще се разположат фотоволтаични панели и съответно необходимия брой 
инвентори и трафопостове. Преобразуването на произведената енергия ще се осъществява 
с фабрично сглобени инверторни станции. Трансформираната от постоянно токова към 
променливотокова енергия ще се отдава към повишаващ трансформатор 0,4/33 kV, 
разположен в трафопост. Кабелните линии от трафопостовете ще се присъединят към 
Закрита Разпределителна Уредба (ЗРУ) на Средно напрежение (СрН) 33 kV към 
повишаващата подстанция на територията на обекта. Изнасянето на произведената 
мощност ще бъде на ниво 110 kV, чрез присъединителен електропровод, свързан с 
преносната мрежа на Република България.  
 
Фотоволтаичните панели ще бъдат монтирани върху следящи подвижни метални носещи 
конструкции с изменящ се ъгъл – „едноосен тракер“. Носещата конструкция ще бъде 
типова и стандартизирана за подобен вид строителство. Тя ще се състои от носещи 
стоманени конзолни колони, каоити се набиват под терена и се обединяват в обща 
конструкция от носещи стоманени греди, между които е развит растер от алуминиеви 
профили, за които ще се монтират и самите фотоволтаични панели. Колоните и 
удължителите ще бъдат от профилна стомана, а връзките по всички елементи ще бъдат 
болтови. Конструкцията ще се монтира по „щадящ“ принцип, като колоните ще бъдат 
набивани машинно до проектната дълбочина. 
 

1. Степен на сигурност за предпазване на PV системата от повреди: 
 
Фотоволтаичната електрическа централа ще бъде изградена при спазване на строги мерки 
за предпазване на централата от повреди и минимизиране на рисковете при нейната 
експлоатация. Средният живот на такава електроцентрала е над 25 години, което обуславя 
напълно усилията за нейната пълна защита. 
 
Степен на сигурност на инверторите  
 



 

 

Времето на живот на инверторите е близо 12-15 години при нормална работа на 
електрическата централа. За целия период на експлоатация е предвидено инверторите да 
се подменят 2 до 3 пъти. Повреда в инвертор е малко вероятна, тъй като те са със степен 
на защита за открит монтаж, притежават продуктова гаранция до 10 години и при 
евентуална повреда те биват подменяни в рамките на 24 часа от обслужващата фирма. При 
повреда на един инвертор, това не води до прекратяване на производството на цялата 
централа, а до отпадане само на съответния стринг, което обуславя минималните 
последствия.   
При авария в електроразпределителната мрежа, инверторите изключват автоматично за 
части от секундата и няма вероятност от повреда. Такова изключване се наблюдава и при 
краткотрайни пренапрежения и падове на напрежението.   
  
Степен на сигурност на фотоволтаичните модули  
 

Фотоволтаичните модули ще се закупят с производствена гаранция за 25 години и 
гаранция на електропроизводството. Вероятността да се монтира модул с производствен 
дефект е 0,02% и това веднага се установява по стойността на електропроизводството на 
съответния стринг и се подменя от фирмата-доставчик до 3 дни от установяване на 
повредата. Самите модули са защитени от външни влияния на атмосферата чрез защитен 
филм, покрити са с ламинирано стъкло и са рамкирани. Това им придава здравина, която 
ги защитава от градушки, от завихрени от вятъра твърди частици и други. Покрити са и 
със самопочистващ слой, който гарантира постоянство на електропроизводството и 
допълнителна защита на стъкленото покритие. 

 
Съществуващата европейска директива за безопасност, налага ограничаване 

работата на мрежовите соларни системи при отпадане на електрозахранването, с цел да се 
ограничи подаването на напрежение, по време на ремонтни дейности. Поради тази 
причина при проектиране на мрежови системи, се изисква залагане на подходящото 
оборудване, а именно преобразувателен блок, който не може да работи в островен режим. 
 

Заключение 
 В заключение може да се обобщи, че степента на сигурност на фотоволтаичната 

електрическа централа е висока, тъй като ще бъде проектирана по всички изисквания на 
нормативната база, със степен на преоразмеряване и презастраховане. Цялото оборудване 
е избрано с най-висока степен на защита за работа на открито и под въздействие на 
външни фактори.  
 
 
 4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

За реализиране на инвестиционното предложение ще се ползва единствено 
територията на посочения имот. До площадката на обекта ще се използват съществуващи 
селски пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища. 

 
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 
закриване, възстановяване и последващо използване. 

Предвижда се реализацията на инвестиционното предложение да се извърши на 
следните етапи: 

Одобряване на инвестиционното предложение; 



 

 

Одобряване на проектите и издаване на разрешение по реда на Закона за 
устройство на територията; 

Изготвяне на инвестиционни проекти; 
Уведомяване на компетентният орган за планираните промени и провеждане на 

процедури; 
Реализиране на промените и въвеждане в експлоатация. 

Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото към 
момента законодателство в РБългария, както и с предписанията, дадени от компетентните 
органи. Инвестицията  е  с  дългосрочна  перспектива  за  развитие  и  не  се  предвижда  
закриване  на  обекта. 

 
Не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен 

статут  или подлежащи на здравна защита.  
При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от 

съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно 
действащите нормативни  изисквания.  

Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и 
експлоатацията на обекта не се очаква.  

Използваните водни количества ще са неголеми и няма да окажат влияние върху 
режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми.  

Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие 
строителството и експлоатацията на обекта.  

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, 
не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района. 

Конкретните параметри на строителните и монтажните дейности, респективно 
съответните технически строителни решения на обекта, ще бъдат предмет на бъдещо 
работно проектиране. 

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на 
строителството, освен площта на горе описания имот. 

Основните строителни дейности ще се осъществят в рамките на един  строителен 
сезон. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителни дейности. През 
този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – 
електроснабдяването на обекта, ЕЛ мрежата за пренос на произведената ел. енергия и т.н. 

Застрояването на площадката ще бъде съобразено така, че да осигури  достъп до 
трафопоста и контролната зала.  

- Закриване на строителната площадка.  
След изграждане на обекта, спомагателните площадки ще бъдат закрити. 

Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинско 
депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопните дейности и хумусната откривка, 
ще бъдат използвани при изпълнение на вертикалната планировка на обекта и за 
рекултивация на засегнатите от строителството площи в имота.  

 
 
 
 
6. Предлагани методи за строителство. 
 
 1. При реализация на инвестиционно намерение няма да се налага използването на 

класически строителни работи свързани с изкопни дейности и/или полагане на бетонови 



 

 

или други компоненти, които увреждат почвеното плодородие и създават условия за 
нарушаване на естествените обиталища на растенията и животните в района.  

 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Поддържане в добро състояние качеството на компонентите на околната среда и 
осигуряването на природосъобразен живот на населението. Тази цел не противоречи на 
дългосрочната цел на България в областта на околната среда, а именно: подобряване 
качеството на живот на населението на страната чрез осигуряване на благоприятна околна 
среда и запазване на богата природа на основата на устойчиво управление на околната 
среда. ИП има отношение и към следните стратегически цели по отношение на околната 
среда (посочени в Националната стратегия за околна среда и Националния план за 
действие): 
•  запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда; 
•  опазване и поддържане на богатото биологично разнообразие; 
•  подобряване управлението на отпадъците; 
Общите цели на ИП са насочени към по-добро обвързване за опазването на околната среда, 
увеличаване на участието в процеса на вземане на решение на представители на различни 
заинтересовани групи и институции, чрез запознаване с ИП и неговата оценка. Главната 
цел на ИП е да анализира и оцени потенциалните въздействия и предвижданията и да 
посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната 
среда и здравето на хората. По този начин се постига редуциране на рисковете за околната 
среда и човешкото здраве от реализацията на ИП. 
Ефективно използване на територията. Развитието на инфраструктурата и природно 
съобразно ползване на даденостите на територията. 
Местоположението на терена и имота е подходящо за реализиране на ИП и отговаря на 
критериите за определяне на: 
- характеристиката на дейностите и технологиите по обем, производителност, мащабност, 
взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, 
генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от 
инциденти; 
- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 
земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района; 
- характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и 
обратимост; 
- обществения интерес към предложението, дейности и технологии; 
Разположението и конфигурацията на площадката съответстват на предназначението на 
обекта. Процесът на производство на електроенергия от ФЕЦ се състои в преобразуването 
на слънчевата радиация в електрически ток с помощта на фотоволтаични модули и 
инвертори. Експлоатацията на ФЕЦ има благоприятно въздействие върху околната среда с 
оглед нулевия въглероден отпечатък на произведената електрическа енергия в сравнение с 
традиционното производство чрез изгаряне на изкопаеми горива; липса на емисии в 
атмосферният въздух и шумови такива от дейността.  Реализиране на представеното 



 

 

инвестиционно предложение на площадката на възложителя ще доведе до по-пълноценно 
използване на имота предмет на ИП, като се добави и дейност производство на 
електроенергия от възобновяеми източници при много добри екологични показатели - 
практически нулево въздействие върху околната среда и нулев риск за човешкото здраве. 
Реализацията на ИП на възложителя е в унисон с енергийната политика и стратегии в 
енергетиката на Р България. Приоритетна цел за управлението на България е 
модернизация на обществения, политически и икономически живот в страната в 
съответствие с европейските норми и стандарти.   България активно се включи в 
международните усилия за предотвратяване изменението на климата, като прие 
съгласуваните цели на Европейския съюз и широко-машабния пакет от мерки в областта 
на енергетиката. Тези мерки дават нов тласък на енергийната сигурност в Европа и са в 
подкрепа на европейските цели „20-20-20“. Широкото използване на възобновяемите 
източници (ВИ) и въвеждането на мерките за енергийна ефективност са сред приоритетите 
в енергийната политика на страната и кореспондират с целите в новата енергийна 
политика на Европа. Националният план за действие за енергията от ВИ (НПДЕВИ) е 
разработена въз основа на изискванията на Директива 2009/28/ЕО съгласно образеца приет 
с Решение на Европейската комисия от 30 юни 2009 г. Планът се основава на 
интегрирания подход по отношение обществения и социален живот, развитието на 
икономическите сектори, при опазване и съхраняване на околна среда и живота и здравето 
на хората. Целта е да се осигури устойчив преход към ниско въглеродна икономика, 
основана на съвременни технологии и широко използване на възобновяемн енергийни 
източници. Използването на ВИ, заедно с рационалното използване на енергията е важна 
движеща сила на устойчивото развитие и същевременно осигурява постигането на целите 
за сигурност на енергийните доставки и намалява зависимостта от резки промени на 
цените на петрола, допринася за намаляване на търговския дисбаланс и стимулира 
създаването на нови работни места. Основните инструменти на НПДЕВИ - регулаторни, 
икономически, финансови, информационни отчитат особеностите на българската 
икономика, социалните условия, наличните ресурси и технологии, но в същото време, и 
възможностите за сътрудничество със страните от региона и Европейския съюз. 
Изграждането на ФвЕЦ са пряко свързани с постигане на основните цели и приоритети на 
Националният план за действие за енергията от ВИ Изграждането и експлоатацията на 
електроцентрала от възобновяем енергиен източник ще допринесе за постигане на 
основната цел на националния план.  
 
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. 

В близост до имота няма обекти, подлежащи на здравна защита - детски градини, обекти 
за производство на храни, болници, санаториуми и др. 



 

 

 
 
 

Районът на ИП няма определени санитарно-охранителни зони по реда на Наредба № 
3/16.10.2000 г. (ДВ бр. 88/2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди. 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии (ДВ бр. 133/ 1998 г., доп. и изм.) и защитени 
зони /33/ от Националната екологична мрежа съгласно Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР, ДВ бр.77/ 2002 г., доп. и изм.). Най- близко разположените 33 са BG 
0002029 „Котленска планина“ за опазване на дивите птици (обявена със Заповед № РД-
910/ 11.12.2008 г. на министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., 
изменена и допълнена със Заповед № РД- 72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.Ю/ 
05.02.2013 г.) и BG 0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания 
(приета от Министерски съвет с Решение № 122/ 02.03.2007г., ДВ бр. 21/ 09.03.2007г.; 
изменено с Решение № 615/ 02.09.2020г. на Министерски съвет, ДВ бр. 79/ 
В границите на обекта и до него няма исторически и археологически паметници и обекти 
подлежащи на здравна защита. За имотите няма данни за наличието на регистрирани 
обекти на културно-историческото наследство. Не се очаква трансгранично въздействие от 
реализацията и експлоатацията на обекта. 
 
Обекти, подлежащи за здравна защита 
Площадката ще е разположена изцяло извън населени места  и не засяга обекти, 
подлежащи на здравна защита. 
 
Може да се направи прогноза, че реализацията на ИП няма да доведе до значително 
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските 
райони, предмета на опазване, до нарушаване целостта или до увреждане на защитените 
зони. 
 
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 
инвестиционното предложение. 



 

 

Инвестиционното предложение не засяга ползватели или собственици на земи нито в 
настоящия момент, нито в бъдеще. Реализирането на намеренията на инвеститора няма да 
влоши условията за стопанисването на съседни земи. Имотът е частен. Подходът към него 
се осъществява по съществуващ път. В  близост до площадката  няма гъсто населени и 
застроени площи, които могат да бъдат засегнати от инвестиционното предложение. 
Съседно стоящите имоти са предимно земеделски земи.  С реализиране на ИП, няма да се 
наруши или увеличи антропогенното натоварване на района. 

 
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. 
 
С реализацията на инвестиционното намерение не се засягат елементи на Националната 
екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване 
на обектите на културното наследство и санитарно – охранителни зони около 
водоизточници и съоръжения за питейно – битово водоснабдяване и около водоизточници 
за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди и др.  
 
Чувствителни зони  
Чувствителните зони са определени със Заповед № РД-970/28.07.2003 г на Министъра 
на околната среда и водите и са в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕЕС 
от 21.05.1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води. За чувствителни зони са 
определени тези водни обекти, в които се цели защита от еутрофикация - явление, което е 
предизвикано от повишаване на съдържанието във водите на биогенни елементи - азот и  
фосфор и съответно предизвиква растеж на зелени растения във водите. Това от своя 
страна води до изчерпване на разтворения кислород във водоприемника и предизвиква 
вторично замърсяване на водите.  
ИП не засяга чуствителни зони. 
Уязвими зони 
ИП не попада в уязвими 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 
Площадката на инвестиционното намерение не попада в санитарно охранителни зони 
на източници за питейно водоснабдяване. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство). 

По време на извършване на монтажните дейности и експлоатацията на 
инвестиционното предложение не се предвижда добив на строителни материали. 

Нов водопровод 



 

 

Не се предвижда изграждане на нов водопровод, както и не се предвижда водоснабдяване. 
Добив или пренасяне на енергия 
Изградената ФЕЦ, предмет на настоящето инвестиционно предложение на площадката на 
възложителя ще се присъедини посредством  трафопост към електропроводна 
разпределителната мрежа. 
Жилищно строителство 
За изграждането на ИП не се предвиждат дейности, свързани с жилищно 
строителство. 

С реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда проектиране и 
изграждане на външна техническа инфраструктура. Спецификата на инвестиционното 
предложение не изисква реализиране на други дейности, като например добив на 
строителни материали, нов водопровод, жилищно строителство. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 
     Във връзка с реализирането  на инвестиционното предложение е необходимо: 
 одобряване на проектната документация и издаване на становище от РИОСВ – 

Шумен; 

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 

Нестоящото  инвестиционно предложение (ИП) на „ОМУРТАГ СОЛАР“ ЕООД,  
предвижда  изграждане на фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 
88 МW,  и ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 68761.24.19,  с обща площ: 
879 490кв. м., категория на земята 8 /осма/ находяща се в  с. Станец, общ. Омуртаг, обл. 
Търговище, местност Пандълък, с ТПТ: Земеделска, НТП: Нива. 

Имота е собственост на възложителя. Площадката, предмет на инвестиционното 
предложение, се намира извън населените места в община Иваново. При реализиране на 
ИП детайлно описано в настоящата информация няма да се налага временно ограничаване 
и ползването на съседни имоти.   Инвестиционното предложение няма да засегне 
ползватели или собственици на земи и имоти, в съседство. 
 
 



 

 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия; 
С инвестиционното намерение няма да бъдат засегнати  мочурища, крайречни области, 
речни устия, тъй като няма такива в близост до него. Не се очаква въздействие 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда; 
В близост до имота предмет на ИП няма крайбрежни зони и морска околна среда и поради 
тази причина ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични 
характеристики на тези географски зони. 

4. Планински и горски райони; 
Инвестиционното предложение не преминава и не засяга планински райони. 

5. Защитени със закон територии; 
Инвестиционното предложение не засяга защитени със закон територии. 
6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;  
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии и защитени зони - елементи 
на Националната екологична мрежа. 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;  

Според точка 25 на § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за биологичното 
разнообразие "ландшафт" е територия, специфичният облик и елементите на която са 
възникнали като резултат на действия и взаимодействия между природни и/или човешки 
фактори. Ландшафта е компонента на околната среда, който възниква в резултат от 
взаимодействието на редица природни и на по-късен етап от развитието на Земята, 
културни фактори. Тези фактори се развиват в зависимост от географските характеристики 
и продължават динамично да формират ландшафта така че в този смисъл ландшафтът се 
разглежда и като състояние на околната среда. Значението на понятието “ландшафт” 
нараства през годините. Чрез своето поведение и дейност човека, не само променя 
ландшафта - пространството, в което живее, но следва да полага и грижи за неговото 
устойчиво развитие Ландшафтът навсякъде по света е комбиниран резултат от 
естествените процеси, който протичат в природата, и човешките дейности, които се 
включват в тях. Инвестиционното предложение  не засяга ландшафт и обекти с 
историческа, културна или археологическа стойност. Не се очакват промени в ландшафта 
на района. 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 
подлежащи на здравна защит; 

Съгласно § I, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Обекти, подлежащи на 
здравна защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини 
и ясли, висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно насганяване 
(хотели, мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др 
), места за отдих и развлечения (плувни басейни, плажове н места за къпане, паркове и 
градини за отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др), както и обектите за 
производство на храни по § 1. т 37 от допълнителнитеразпоредби на Закона за храните, 
стоковите борси и тържищата за храни“. В близост до площадката обект на 
инвестиционното предложение  не са разположени територии и/или зони и обекти със 
специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Площадката на 
инвестиционното предложение не попадат в СОЗ на водоизточници. Не попадат в I и II и 



 

 

пояс III на санитарно-охранителни зони на водоизточници и съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди. В района на площадките не се извършва 
регулярен мониторинг на подземните води. С реализирането ИП и бъдеща правилна 
експлоатация не се очаква въздействие върху режима на подземните води и общото 
състояние на водните екосистеми. 

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, ланшафта, климата, 
биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени територии. 
1.1 Въздействие върху населението и човешкото здраве. 
Въздействието  върху  хората  и  тяхното  здраве   по  време на  експлоатацията на обекта 
не се очаква да възникне.  
По време на реализация на проекта: Организационни указания за преодоляване на 
опасностите по видове СМР 
Основната дейност по обезопасяването на площадката по време на работите ще се 
извършва от Изпълнителя на проекта в тясно взаимодействие с техническия ръководител 
на обекта (координатора по безопасност и здраве). 
Ще се спазват следните изисквания: Винаги да се ползват личните предпазни средства, 
проверени и напълно изправни; да се работи с проверени и изправни инструменти; 
Работниците трябва да се явяват на работа отпочинали, трезви, в добро здраве. При 
съмнение относно здравословното състояние на работник същия трябва да бъде 
освобождаван за деня от прекия си ръководител; Особено важно е работещите да са 
съсредоточени и внимателни в действията си при работа в близост до напрежение, при 
изпълняване на отговорни задачи по време на демонтаж и монтаж на съоръжения, 
пусконаладъчни работи и други специфични дейности, поради което моментното им 
здравословно състояние е от съществено значение. 
Не трябва да се работи повече от регламентираното работно време, а ако това се налага по 
обективни причини, след завършването на работите трябва да се осигури достатъчно 
продължителна почивка на работниците. Задължително е строгото спазване на 
разпоредбите в Кодекса на труда относно работното време, почивките и командировките. 
Достъп до работната площадка да се разрешава от ръководителите на бригади след 
изпълнение на съответните инструкции. Да се следи за едновременното започване и 
завършване на работите от бригадата. 
Монтажни работи – механичен и електротехнически монтаж, полагане и свързване на 
силови и контролни кабели  
При извършване на товаро–разтоварни работи и складиране да се спазват разпоредбите на 
Приложение №4 към член 2, алинея 2 на Наредба №2 от 19 декември 2016г. за 
минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи – ДВ, бр.102/2006г. Доставянето на съоръженията на 



 

 

площадката ще се организира така, че да се избегне необходимостта от складирането им 
на обекта.  
Всички работници са длъжни да познават и спазват наредбата за противопожарна защита.  
Съгласно Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товаро – разтоварни работи ДВ, бр. 11/2006 г. до управление на 
повдигателни съоръжения се допускат лица, притежаващи документи за право на 
управление на съответната машина и след проверка на техните знания и практическа 
подготовка. Тези работници трябва да са снабдени с инструкции, съдържащи изискванията 
по техника на безопасност, системата за сигнализация, правилата за пределно натоварване 
и допустимата скорост за работа с машината. 
Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на работещите 
- наднормен шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване 
на въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели; 
физическо натоварване и опасност от трудови злополуки, свързани с използването на 
транспортна и товарна техника;  риск от изгаряния, падания, травми и злополуки при 
неспазване на Наредба № 2 на МТСП за безопасни и здравословни условия на труд при 
СМР от 1994 г.  
Изброените неблагоприятни ефекти ще се отнасят до работещите в наетите от 
възложителя лица в т.ч. и изпълняващи специализирани строително-монтажни работи. 
Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до приемлив. 
Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски, 
работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и почивка, 
създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и товари, ще 
доведе до намаляване на риска. 
Всички машини, апарати и съоръжения, трябва да отговарят на нормите за безопасност и 
охрана на труда, действащи на територията на Република България.  
 
Население -  Демографска характеристика и здравен статус на населението. 
Анализът на демографското развитие на община Омуртаг във всички негови аспекти е 
важен фактор за оценка на количествените параметри и на качествената характеристика на 
населението, които под влияние на естествените и социално-икономическите процеси се 
променят непрекъснато. От друга страна, оценката на демографския ресурс е фактор за 
развитие на икономиката и за планиране на социалната инфраструктура, необходима за 
обслужване на населението. Динамиката в развитието на демографските процеси и 
измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно 
влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, 
здравноосигурителната и системата за социална защита. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полова структура на населението в община Омуртаг 



 

 

 
 
Демографските параметри на община Омуртаг са влошени, както и в останалите 
общини в област Търговище. 
Икономическата криза дава отражение и в задълбочаването на демографските 
проблеми, свързани с процесите на раждаемост, смъртност, миграция на населението и 
не на последно място задълбочаване на диспропорциите в териториалното 
разпределение на населението в страната. Община Омуртаг е на 3 място на ниво NUTS 
4 в област Търговище по брой на населението – 20 881 души към 31.12.2019 г., което 
представлява 18,8% от населението на областта. 
За периода след последното преброяване населението на община Омуртаг намалява с – 
954 души (-4,6%), като отрицателният прираст на намалението е с по-ниски стойности 
от средните за страната и областта. 
Към 31.12.2019 г. в община Омуртаг жените са 10 493 (50,3%), мъжете са 10 388 души 
(49,7%), или на 1000 мъже се падат 1 010 жени. Сходна е ситуацията и в общинския 
център град Омуртаг където жените са 3 735 (52,8 %), мъжете са 3 339 души (47,2 %), 
или на 1000 мъже се падат 1118 жени. Половата структура на общината и общинския 
център незначително се различава със съотношението за страната 51,5% : 48,5%. 
По отношение на възрастовата структура на населението в община Омуртаг се 
потвърждават неблагоприятните тенденции в демографското развитие, характерни за 
страната и областта като цяло. 
 
 
 Възрастова структура на населението в община Омуртаг, 2019 г. 
 

 
 



 

 

Териториалното разположениe на населениeто се определя от естественото движение на 
населението (раждания и умирания), както и от вътрешната и външната миграция. 
Към 31.12.2019 г., населението на община Омуртаг наброява 20 881 души. В 
разпределението на населението на общинско ниво съществува слабо изразен 
дисбаланс между град Омуртаг и останалите населени места. Населението на град 
Омуртаг към края на 2019 г. е 7 079 д. (33,9% от населението на общината), а в селата 
живее 13 802 (66,1% от населението). Сред другите населени места в общината с 
относително по-голям брой население са с. Камбурово, с. Беломорци и с. Звездица, 
съответно 1 215 д., 907 д., 710, а с. Росица (16 д.) – с най-малък брой. 
 
Здравеопазване 
Лечебни и здравни заведения. Система “Здравеопазване” се осъществява от две звена. 
Доболничната помощ се осъществява от различни по вид и структура лекарски практики. 
Тя е първото звено, непосредствено до хората в общините и населените 
места. Към 31.12.2019 г., общината разполага с 1 лечебно заведение за болнична помощ – 
„Многопрофилна болница за активно лечение - Омуртаг” ЕООД. Болницата е общинско 
дружество и освен населението на община Омуртаг, обслужва и населението 
на община Антоново и отчасти на Върбица и Котел – общо над 50 000 човека. „МБАЛ – 
Омуртаг” ЕАД оказва медицинска помощ на пациенти от града и околностите. Лечебното 
заведение разполага с лекари специалисти в областта на кардиологията, ендокринологията, 
педиатрията, обща и съдова хирургия, анестезиологията, гастроентерологията, 
психиатрията, неврологията. Многопрофилна болница за активно лечение град Омуртаг 
има сключен договор с НЗОК (Национална здравноосигурителна каса). Болничното 
заведение разполага с 124 легла, клинична 
лаборатория, множество отделения и голям екип лекари специалисти. Болничната 
помощ се осигурява от 48 лекари и 101 медицински специалисти.  
Идентификация, хигиенно-токсикологична характеристика и оценка на 
използваните суровини и материали 
В строителната дейност се използват редица материали с трудово-хигиенно значение, 
формиращи опасност от въздействие на: 
- прахови аерозоли, които постъпват в организма през органите на дишането и биха могли 
да имат локален дразнещ, възпалителен и алергичен ефект върху кожата, лигавицата на 
назофаринкса и конюнктивата.  
Прахът представлява система от механични частици, диспергирани във въздушна среда - 
аерозол, състоящ се от дисперсна фаза (прашинки и други примеси) и дисперсна среда 
(въздух). В зависимост от химичната му природа прахът бива неорганичен, минерален - от 
почвата, скални инертни частици, пясък, строителни материали, и органичен, биологичен 
– растителен и животински. Във въздушната среда освен прах се съдържат и 
микроорганизми. Те обикновено са полепнали по прашинките (твърди аерозоли) или са 
включени в капките (течни аерозоли) и заедно с тях се задържат във въздуха. Между 
количеството на праха и количеството на микроорганизмите съществува право 
провопропорционална зависимост. 
Прахът е вторият основен, предвидим и очакван вреден фактор с отношение към 
инвестиционното предложение във фазата на строителството. Той е и естествен фактор 
на околната среда при селскостопанската обработка на нивите или от обветряне при 
засушаване. 



 

 

По произход се очаква прахът да бъде неорганичен, органичен - от растенията, които ще 
се отстранят от горния почвен слой, и смесен. 
Човешкият организъм притежава редица защитни механизми срещу праха. Първата 
защитна бариера са горните дихателни пътища. Така в носа се задържат прахови частици с 
големина над 10 μm, като около 50–70 % от вдишвания прах полепва по лигавицата на 
носа. Следващото задържане на праха става в трахеята и бронхите („вътрешна бариера“). 
В тях практически напълно се задържат праховите частици с големина над 10 μm. 
Най-малките прахови частици с големина под 5 μm попадат в алвеолите, където се 
подлагат на фагоцитоза, след което се изхвърлят чрез експекторация. По този начин се 
елиминират още 5–10 % от постъпващия прах. При нормално функциониране на 
описаните механизми повече от 90 % от праховите аерозоли, попадащи в дихателната 
система, се обезвреждат и се изхвърлят навън. 
Продължителното вдишване на високи концентрации прах затруднява значително 
самоочистващите защитни механизми на човека. При декомпенсирането на тези защитни 
механизми, прахът започва да прониква по лимфен път в периалвеоларната, 
перибронхиалната и периваскуларната тъкан, като по този начин се стига до развитие на 
фиброзни реакции в белите дробове, които са в основата на различните нозологични 
форми на пневмокониозите. 
Праховите аерозоли могат да проявят своето действие в следните основни насоки: 
токсично действие, когато се касае за прахови аерозоли, които притежават специфична 
токсичност и са разтворими във вода и мазнини (цимент и др.); алергично действие – 
предимно органични прахове, но също и редица органични съединения; специфично 
действие, при което се засяга дихателната система (пневмокониози – силикоза и др.); 
канцерогенно действие и др. 

При всички видове транспортни дейности, свързани с доставките, строително-
монтажните операции и логистиката на територията на ИП,  при строителството се 
използват нефтопродукти и петролни деривати. Нефтът е сложна смес от органични 
съединения (въглеводороди - метанови и ароматни). При дестилация на нефта се 
получават фракции с различни точки на кипене - бензинова, лигроинова, лека и тежка 
керосинова, лека соларова и газьол. Като остатък след дестилацията се получава мазут. 
При вакуумна дестилация на мазута се получават маслени фракции. Крайни продукти от 
преработката на нефта са различните видове горива за бензинови, дизелови и реактивни 
двигатели, смазочни масла, парафини, битуми. 

Токсичното действие на бензиновите въглеводороди се базира на физичните, 
химични и токсикологични характеристики на бензините и очакваните ефекти в 
резултат на постъпването им в организма - най-често по дихателен път, чрез резорбция в 
кожата и при поглъщане (със замърсени ръце или поемане погрешка). 
От изложеното в материала по здравно-хигиенни аспекти може да се направи извода, че за 
жителите на с. Станец, община Омуртаг  и близките населени места не съществува риск за 
здравето. Независимо от това, с оглед на по-висока степен на сигурност и безопасност, е 
необходимо изпълнението на следните мерки: 

 Движението на транспортните средства да става само по картираните трасета, с 
подходяща и съобразена с пътните условия скорост, с повишено внимание; 



 

 

 Забранява се достъпа на неоторизирани, не инструктирани и без каска за защита на 
главата лица, на обекта; 

 Да се спазва стриктно работното време. 

Заключение за въздействието върху населението и човешкото здраве 
Следователно, изпълнението на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху 
здравето на населението и при настоящето, и при бъдещите поколения. Около 
територията, която ще се реализира ИП няма обекти подлежащи на здравна защита - 
жилищни сгради, училища, болници и др. съгласно §1, т. 3 от ДР на Наредбата за ОВОС. 
Въздействие върху населението. Здравен риск. 
Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или 
няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази 
причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки един 
от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв съществува. 
Въпреки, че фотоволтаиците са сравнително нова технология и материя, понастоящем има 
достатъчно категорични доказателства за тяхната безопасност за здравето при 
експлоатация Здравните аспекти на инвестиционното намерение са с приоритетна трудово 
- медицинска актуалност за строителните работници, като потенциално засегнатата група 
хора са всички лица с риск за пряка трудова експозиция по време на изграждането на 
обекта. Поради спецификата на инвестиционното предложение, от здравни позиции може 
да се направи извода, че при вземането на нужните предохранителни мерки в работна 
среда, въздействията върху човешкото здраве се очаква да имат строго локален и 
професионален характер. Здравните рискови фактори на инвестиционното предложение 
ще бъдат разгледани за работещите, населението и околните обекти по време на 
реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение. 
Рискови фактори по време па строежа. 
Главните рискови фактори за здравето на работниците, ангажирани със строежа на 
инвестиционното намерение  са праха, токсичните вредности, шума, общите и локални 
вибрации, неблагоприятния микроклимат, физическото натоварване. 
Рискови фактори за здравето на живущите в с. Станец общ. Омуртаг по време на строежа 
на обекта не съществуват, още повече, че строителни дейности се предвиждат само при 
дневен работен режим Замърсяването по време на строителството може да се отчете като 
незначително, поради технологичната специфика и конструкция на съоръженията. 
Необходимо е да се има предвид, че преди започване на строежа на обекта следва да се 
определят оптималните маршрути за извозване на строителни материали и 
техническите компоненти на фотоволтаиците в района, с оглед минимално нарушаване на 
околните терени и снижаване генерирането на прахови емисии в района. Активната работа 
на строителни машини и автотранспорта е възможно да причинят в 
ограничени периоди от време замърсяване на атмосферния въздух със стойности над 
средните за района. Това епизодично замърсяване ще е концентрирано в района на 
строителните дейности, с бързо разсейване и без значим здравен ефект. 
 
Вредни фактори по време на строежа 



 

 

По време на изграждането на обекта ще се извършват дейности, при които е възможно 
увеличение на емисиите на определени вредни вещества и фини прахови частици, 
предимно в условията на работната среда Работниците ще бъдат изложени на следните 
неблагоприятни физични: 
 Неблагоприятен микроклимат - Работата ще се извършва предимно на открито с риск от 
неблагоприятен температурен микроклимат на работното място 
Наднормени шумови нива - Въпреки, че неблагоприятния здравен ефект на 
шума ще е върху ограничен брой работници и в относително изолиран район, не бива да се 
допуска по време на строителството извършване на строителни 
работи и превоз на материали и техника през почивни дни и вечерни часове 
Поради сравнително ниските фонови шумови нива в района, дори и при активна 
строителна дейност не се очаква достигане на вредни за здравето еквивалентни 
шумови стойности. 
Прах - Наднормените прахови нива са рисков фактор за развитието на 
професионална прахова патология, Тези прахови емисии са неорганизирани и ще зависят 
до голяма степен от добрата организация на трудовия процес. Положителна даденост е 
чистотата на атмосферния въздух в района, което ще минимизира потенциалния увреждаш 
ефект на праха върху дихателната система Продължителното комбинирано въздействие на 
прах и работа в условия на неблагоприятен микроклимат създава възможности за 
хронично дразнене на лигавиците и съответно развитие на заболявания на дихателната 
система при работещите по строежа на фотоволтаичния парк хронични възпаления на 
горните дихателни пътища и заболявания на белите дробове. Няма условия за 
осъществяване на комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено действие на 
токсични вещества по време на експлоатацията на инвестиционното предложение. Не се 
очаква вредно физично въздействие спрямо най-близко населеното място, като обект 
подлежащ на здравна защита. 
 
Вредни токсикохимични фактори: 
Може да се предвиди, че по време на изграждането на инвестиционното предложение 
няма да има значимо отделяне на вредни химични вещества в околните почви, вода и 
въздух. Ще съществува единствено изключително ограничено и епизодично изпускане в 
атмосферата на изгорели газове от машините при монтажните, строителните и 
транспортни дейности . 
          Основните замърсители, които потенциално могат да се отделят в околната среда са 
CO, NOx, SO2, въглеводороди, прах и бензинови нари. Тези емисии ше зависят от броя и 
вида на използваните при строителството машини и режима им на работа. Замърсяване по 
време на строителството спрямо околните терени може да се отчете като изключително 
ограничено такова, поради сравнително безотпадння принцип на строителство и мястото 
на ситуиране на съоръжението, а и във връзка с „екологосъобразната" му конструкция 
Също така естеството на дейността на фотоволтаичните генератори - добив на 
електроенергия от възобновим източник, каквато е слънчевата енергия, не е свързано със 
създаване и разпространение на вредни вещества в атмосферния въздух на околната среда. 
При работниците по изграждането на обекта експозицията на вредност е директна, но 
има временен характер с нисък интензитет. 



 

 

Източниците на неорганизирани емисии са: 

 изгорели газове от ДВГ на машините свързани със строежа и транспорта;    
прах при строителните дейности; 

 шумово замърсяване от използваното техническо оборудване 

       Описаните емисии са краткосрочни, с малък териториален обхват и предимно засягат 
трудова среда и зависят от мерките за тяхното ограничаване. 
      На този етап е трудно да се даде точна хигиенна количествена оценка на замърсяването  
с прах от строителната дейност. В случая ще се засегнат строго прилежащите територии в 
обекта, които не са населени. Праховата експозиция (при ПДК 10 mg/пГ за обш прах) ще е 
под НДК и не се очаква да доведе до професионално обусловени увреждания във времето 
за извършване на строително-монтажните работи. 
Рискови фактори но време па експлоатацията 
 Въздействие на шум. Дейността на фотоволтаичните генератори е безшумна. Не се очаква 
генериране на значими шумови нива от обслужване и поддръжка на фотоволтаиците. 
Очакваните еквивалентни шумови нива пред най-близките жилищни къщи след 
реализиране на инвестицията няма да се различават от тези в настоящия момент. 
Въздействие от електромагнитни полета  
Обслужващата инфраструктура на фотоволтаиците, като съоръжения за електрически ток 
създават електрически (ЕП) и магнитни полета (МП). Стойностите на ЕП на модулите са с 
пренебрежимо ниски стойности, често по - ниски дори и от тези в жилищни сгради 
Стойностите на МП зависят от протичащата електрическа енергия, присъствието им е 
строго локално, с нисък интензитет и не създават риск за хора с нормално здравословно 
състояние. 
Разположението на фотоволтаиците извън регулацията на жилищната зона на с. Станец ги 
определя като напълно безопасни по отношение въздействие от електрически и магнитни 
полета за населението. Като прогноза за въздействието на електромагнитните полета в 
работна среда, следва да се изтъкне, че проучванията на подобни вече действащи обекти 
показват, че не се очаква отрицателно здравно въздействие върху работещите, 
извършващи ремонтни и профилактични дейности. 
 Въз основа на направеният анализ може да се заключи, че по отношение физични и 
токсикохимични вредности, отрицателен ефект върху здравето, и то много ограничен по 
интензитет, се очаква единствено в условията на работната среда. 
  Следва да се изтъкнат положителните дадености с хигиенно значение за настоящия 
случай: 

Естеството на дейността на фотоводтаиците - добив на електроенергия не е  
свързано със създаване и разпространение на вредни вещества в атмосферния 
въздух, почвите и водите в околната среда.  
Замърсяването на атмосферния въздух от транспортното движение по пътищата в 
района е значим фактор, но реализирането на плановете няма да окаже кумулативен 
ефект спрямо него. 
Движението на транспортни средства в терена на фотоволтаичния парк по време на 
работа на парка и свързано с неговата поддръжка ще е минимално 

Здравно-екологичните предимства па фотоволтаиците са следните: 



 

 

Първичният енергиен източник е слънцето, които източник е екологосъобразен и 
практически неизчерпаем. Максималната си мощност фотоволтанците отдават през деня, 
когато и електроконсумацията е максимална, което благоприятства оптималната работа на 
електросистемата като цяло. 
Фотоволтаичните системи не се нуждаят от постоянен оперативен персонал. Соларните 
паркове могат да се изграждат и на етапи, защото фотоводтаиците са модулно разделени, 
което позволява и гъвкавост при разположението в различни условия, включително терени 
като настоящо обсъждания с неправилна форма и др. 
От всички удобно достъпни за експлоатация възобновяеми енергийни източници, най 
бързо и лесно усвоеният е слънчевата светлина. България, със слънчевата светлина, 
съчетана с другите климатични условия, е една от най-подходящите територии за 
изграждане на фотоволтаици, като голям дял от бъдещия електродобив в България 
принадлежи на фотоволтанците.  

Законодателството позволява фотоволтаиците да се разполагат, както по 
фасадите и покривите на сгради, така и в дворове и на открито на земеделски и 
горски терени - практически навсякъде, за разлика от вятърните генератори, за 
конто е нормативно забранено да са в населени места и в близост до тях, то 
фотоволтаиците могат да се инсталират и в урбанизирани територии. Основните 
материали за изграждане на фотоволтаичните системи са практически безвредни, това са 
кристален силиций, алуминий, пластмаси и бронирано ниско рефлекторно стъкло. 
Хигиенният експертен анализ доказва, че реализирането па плана е съобразено с 
изискванията за такъв род екологични промишлени обекти по отношение здравни аспекти 
и не представлява директна или индиректна опасност за човешкото здраве. Изграждането 
на фотоволтаичния парк е възможно да се реализира, без да застраши 
здравното състояние на работещите по строежа и експлоатацията, и населението в 
краткосрочен и дългосрочен план. 

Въздействие върху материалните активи. 
Експлоатацията на предвидените нови съоръжения няма да доведе до промени или 
нарушаване на материалните активи на околните имоти. 
Успешната реализация на ИП за изграждането на ФвЕЦ есвързана с ползи за дадена 
местна общност. Изграждането на фотоволтаичният парк предполага в бюджета на 
общината да има постоянен ежегоден приход от данъци и такси. 
Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже положително въздействие 
върху материалните активи на дружеството. Въздействието е непряко, положително със 
средна степен. 
Въздействие върху културното наследство. 
На площадката на инвестиционното предложение и в непосредствена близост не са 
разположени обекти от недвижимо културно наследство Експлоатацията на предвидените 
съоръжения няма да доведе до въздействие върху културното наследство. 
Въздействието е нулево. 
Въздействие върху атмосферния въздух. 
По време па СМР 



 

 

По време на реализацията на ИП ще се отделят неорганизирани емисии от прах и изгорели 
газове от строителна и транспортна техника. Предвид открития характер на терена, 
замърсяването на атмосферния въздух ще е незначително и локално. В периода на 
строителните работи обектът ще бъде източник само на неорганизирани емисии от 
транспортни дейности за доставка на елементите на фотоволтаичните модули 

В този период ще се извършват различни по вид дейности, като:  

 изконни работи, отнемане на хумусен слой и земни маси от местата за полагане 
на подземните ел. трасета и фундаменти на трафопостове;  

 транспорт и разтоварване на съоръженията; 

 товарене и изнасяне на строителните отпадъци, както и депониране на отнетите 
хумусни пластове, след приключване на процеса на строителство. 

При неблагоприятни климатични условия (сухо време, фина структура на земната маса и 
др.) максималните приземни концентрации на прах могат да достигнат до 1,5 пъти 
стойността на нормата, но това въздействие е с ограничен териториален обхват, с 
краткотрайна продължителност и с ниска честота (изолирани явления). 

При работата на строителни и транспортни машини, с отработени газове от двигателите се 
отделят азотни и серни оксиди, въглероден оксид, въглеводороди и др., но в случая ще се 
доставят материали с лекотоварни МПС, където емисиите от ауспусите им са значително 
по-малки. 

Оценката на въздействието на замърсяването от транспортната техника за доставка на 
материали, върху атмосферния въздух се базира на тези данни и на съображения за 
разпространение на приземни емисии сочи, че въздействието на замърсяването от този 
източник ще се ограничи в радиус до около 10 м. Малкия обхват на замърсяването и 
неговата неголяма продължителност са основания да се прогнозира, че строителните 
работи няма да окажат значително въздействие върху качеството на въздуха. 
 
 Замърсяването на въздуха по време на строителството ще се дължи на: По време на 
строителните работи - Въздействието на строителните дейности ще се ограничи чрез 
прилагане на мерките, указани в чл. 70 на Наредба № 1 от 2005 г за норми за допустими 
емисии. По време на строителните работи основното въздействие върху атмосферния 
въздух ще бъде в резултат на отделянето на вредни вещества от отработените газове на 
строителната техника и МПС, а именно NOх, ЛОС, СН4, СО, NОх, N2О, РМ. Малкият 
обхват на замърсяването и неговата неголяма продължителност са основания да се 
прогнозира, че строителните работи няма да окажат значително въздействие на въздуха в 
района. Не се очаква превишаване пределно допустимите концентрации на замърсители 
(въглероден оксид, серен диоксид, азотен диоксид, олово, бензен, общи въглеводороди и 
др.) в атмосферния въздух. 
Прахови частици при изкопните, товаро-разтоварни. транспортни и монтажни работи. 
Тези прахови емисии ще зависят до голяма стенен от метеорологичните условия (вятър, 
влажност, температура, устойчивост на атмосферата), големина и относително тегло на 



 

 

праховите частици и фракционен състав. Основни източници на респираторни частици ще 
бъдат и отпадъчните газове от двигателите с вътрешно горене на монтажната техника и 
транспортните средства. В този етан на реализация ще се наблюдава минимално 
увеличение на емисиите на определени вредни вещества и прахови частици, дължащи се 
на работата на машините, използвани за изпълнение на заложените строително-монтажни 
дейности Не се очакват значителните въздействия върху качеството на атмосферния 
въздух. Въздействието се характеризира като ограничено, локално - само за обекта, в 
който ще се извършват дейностите, обратимо. 
По време на експлоатацията 
В периода на експлоатация на обекта ФЕЦ няма източници на замърсяване на 
атмосферния въздух, тъй като преобразуването на слънчева енергия в електроенергия не 
причинява замърсяване на въздуха Експлоатацията на фотоволтаичния парк не с свързана 
с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на всякакви 
източници на емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани). Директното 
преобразуване на възобновяемата енергия на слънцето в електроенергия не е свързано с 
емитиране на вредни вещества, напротив получаването на такъв тип енергия е свързано 
със заместване на източниците на енергия, получена от изкопаеми горива. Използването 
на фотоволтаици е свързано с чувствително намаляване на емисиите (въглеродни оксиди и 
другите парникови газове). Потенциалът на слънчевата енергия, попаднала върху земната 
повърхност е 5 пъти по-голям от сегашната консумация на енергия в света. Потенциалът 
на слънчевата радиация на територията на България е значителен, въпреки че се 
наблюдават значителни разлики в интензивността на слънчевото греене по региони. 
Производството и не е още достатъчно евтино (4-5 пъти над произвежданото от 
конвенционална система), но не е свързано със съхраняване на опасни вещества, 
генериране на отпадъци или други скрити странични ефекти (като отработеното ядрено 
гориво при атомната енергетика, например). Реализирането на инвестиционното 
предложение ще има положително въздействие от гледна точка на екологичните и 
социално-икономическите условия при експлоатацията на обекта поради нарастващото 
пазарно търсене на електроенергия и нужда от спазване на изискванията на ЕС за 
процентно нарастване дела на възобновяемите източници на енергия. Основната 
екологична полза от фотоволтаиците е предотвратяването на емисиите, свързани с 
производството на конвенционална електроенергия. Съгласно енергийната стратегия на 
РБългария по договора за присъединяването ни към ЕС, енергията от възобновяемн 
източници трябва до 2010г. да достигне 16% през 2020 година. Преди крайната „16% цел“ 
ще има и междинно отчитане на всеки 2 години. При изоставане страната ще трябва да 
купува сертификати за произведена възобновяема енергия от другите европейски страни, с 
които да компенсира липсващите „зелени“ мегават часове в собственото си потребление, 
което ще оскъпи допълнително енергията на вътрешния пазар. Решението на 
съществуващите екологичните проблеми, свързани с разширяващото се производството на 
енергия, е природосъобразното производство на енергия от възобновяеми 
енергоизточници. Енергията генерирана от слънцето е възобновяема и спестява 
използването на изкопаеми горива. Тя не е свързана с производството на въглеродни 
оксиди, серни оксиди, прах или каквито и да е други замърсители на въздуха. При 
заместването на I kWh електроенергия от въглища със същото количество възобновяема 



 

 

енергия, се избягва емитирането на. както следва – около един килограм С02. около 100 
грама пепел и гипс, 2 милиграма серен диоксид и 3 милиграма азотни окиси (при 
използване на висококалорични вносни въглища). Парниковите газове, генерирани в 
процеса на производство на възобновяемите източници, се компенсират от редукцията на 
вредните емисии от тяхното електропроизводство още през първата година на тяхната 
експлоатация. 
Въздействие върху земните недра 
Разглежданата територия не е обхваната от древни и съвременни свлачища. Дейностите 
които ще се извършват в обекта не са свързани с дейности с голяма дълбочина и поради 
тази причина може да се приеме, че не се очаква въздействие върху геоложката основа и 
земните недра. 
 
Въздействие върху почвите  
Реализацията на обекта в предвидените очертания, съгласно представеното инвестиционно 
предложение не би довело до замърсяване на почвата и оттам до промяна в химичния 
състав и химичните свойства на почвата, а следователно и до промяна на естественото 
плодородие и екологичното състояние на почвата. Реализацията на инвестиционното 
предложение е свързано със следните възможни влияния през експлоатационния период: 

 Не се очаква никакво неблагоприятно въздействие върху съседните земи; 

 Въздействието върху почвите ще бъде с ограничен териториален обхват, 
постоянно, с възможност за възстановяване, без кумулативен ефект. 

Въздействие върху биологично разнообразие. 
            Имота, в които ще бъде изграден обектът представлява част от землището на с. 
Станец, общ. Омуртаг. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко 
върху защитените видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване 
на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до защитената зона. 
Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на 
експлоатацията на плануваните промени. 
Въздействие върху шума и вибрациите 
Механичните трептения с честота от 16 до 20 000 Hz, които се разпространяват в 
еластична материална среда (най-често въздух) и предизвикват слухови усещания, се 
наричат звук. Шум е всеки неприятен или нежелан звук, който нарушава тишината и 
отдиха или е опасен за здравето, като предизвиква разнообразни функционални и 
структурни увреждания, намалена работоспособност, затруднява речевото общуване и 
възприемането на звуковите сигнали от околната среда. От хигиенна и психо-
физиологична гледна точка към шумовете се причисляват и тоновете (звуци с определена 
честота), когато те оказват вредно въздействие върху човешкия организъм. 

Вибрациите и шумът са мощен биологичен фактор, който чрез сложни 
нервнорефлекторни процеси повлиява неблагоприятно почти всички функции, органи и 
системи на човешкия организъм. Характерът и степента на шумовите увреждания, 
настъпващи при експонирани на шумово въздействие работници, се обуславят от редица 
фактори: интензитет, спектър и характер на шума; времетраене на шумовото въздействие; 
индивидуална чувствителност на човека и др. Въздействието на шума може да бъде 
неспецифично (върху целия организъм) и специфично (върху слуховия анализатор). 



 

 

Неспецифичното действие на шума върху организма отразява ефектите му на хроничен 
стресогенен фактор, предимно върху нервната система. Нарушава се балансът между 
възбудните и задръжните процеси. Преобладават състоянията на астено невротичен 
синдром или циркулаторна дистония. Субективните оплаквания са неспецифични: 
главоболие, потиснатост или раздразнителност, емоционална лабилност, безсъние. 
Неврологично най-често се установяват понижени рефлекси, тремор, нистагъм, удължено 
време на зрително-двигателна реакция. При продължително въздействие се нарушава 
възприятието, вниманието отслабва, нарушава се умственото съсредоточаване, появява се 
лабилност на настроението, апатия или раздразнителност, разсеяност и спадане на темпа 
на работа, а при хронично действие – и преумора с развитието на неврози от неврастенен 
тип. Качеството на работата се влошава, увеличават се грешките при работа и 
производственият брак, спадат работоспособността и производителността на труда. 

Особено уязвима на шумово въздействие е вегетативната нервна система. Доказано 
е, че промените настъпват при сравнително ниски нива на шума (50-70 dBA). Най-често се 
установяват периферна съдова дистония, дистална хипотермия и асиметрия в кожната 
температура, хиперхидроза, дермографизъм. Чести са оплакванията от болки в сърдечната 
област, от тахикардия и главоболие. Промените от страна на вегетативната нервната 
система настъпват най-често през първите години на шумова експозиция и са по-изразени 
при млади хора. 

 
По време на строителството на ФЕЦ не трябва да се допускат дейности и 

техническо оборудване противоречащи на изискванията на Наредба № 4 за ограничаване 
на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата 
и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на 
строителството и Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на 
машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях 
във въздуха.  

Мерките за ограничаване на шума по време на строителството при шумни и много 
шумни СМР са в зависимост от: 

 разстоянието между строителната площадка и съседните сгради; 

 периода от деня и от седмицата, през които се извършват СМР (по 
експертна оценка на самата площадка е необходимо да се работи само 
през работните дни от 8 до 16 часа без събота и неделя);  

 продължителността на шумните и много шумните СМР (приета е 
продължителност на шумните работи от 3 седмици, а на много 
шумните – до 1 седмици);  

 нивото на шум във видовете устройствени зони.  

Тези изисквания следва да се приложат като ограничителни условия през 
строителния период.  

2. Въздействие върху елементи от националната екологична мрежа, включително на 
разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 По време на експлоатацията няма да се създаде бариерен ефект за предвижване на 
птици и прилепи. Имотът е отдалечен от крайречните и заливни лонгозни гори, както и 
свързаните с тях местообитания на видове птици, поради което не се очаква отрицателно 
въздействие върху тези видове или нарушение на водния режим. 



 

 

 При изграждане на ИП няма да се наложи отсичане на трайна дървесна 
растителност. Имотът, предмет на инвестиционното предложение е отдалечено от такива 
горски местности. 

Територията на ИП не е на място, което играе роля на екологична връзка в 
защитената зона  и не прекъсва екологичния коридор за движение. 

Не предоставят подходяща хранителна база за птиците. 

По отношение на растителния свят, при реализацията на ИП не се очаква 
отрицателно въздействие, където не се срещат видове с природозащитен статус. 

 
 
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия  

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение потенциално ще 
съществува както в периода на строежа на ФЕЦ и ще касае само работещите на обекта. 

Очакват се следните временни и краткотрайни въздействия върху здравето на 
работещите: 

•  шум, вибрации, работа на открито с непостоянен микроклимат, замърсяване на 
въздуха с прахови частици и ауспусови газове от бензинови и дизелови двигатели; 

•  физическо натоварване; 

Същите ще имат временен характер, като рискът се оценява като нисък до 
приемлив. 

Използването на лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, 
каски, работно облекло и обувки), изграждане на физиологични режими на труд и 
почивка, създаване и спазване на специфични правила за ръчна работа с тежести и 
товари, ще доведе до намаляване на риска. 

Потенциален риск за здравето на работещите по поддръжката на съоръженията 
практически не съществува при спазване на регламентираните изисквания за безопасни 
условия на труд. Инвестиционното предложение само по себе си не може и не създава 
риск от големи аварии и/или бедствия. 

ИП не попада в обхвата на Раздел 1 на Глава седма на ЗООС. ИП не се 
класифицира с нисък или висок рисков потенциал. Период на строителството – без риск 
за възникване на големи аварии; Период на експлоатация – без риск за възникване на 
големи аварии. 

 
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 
краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 
отрицателно). 



 

 

 Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното 
предложение. Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да се 
оцени предварително като локално, с ограничен характер, без кумулативно действие. Не 
се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Реализацията на 
намерението няма да предизвика съществена и негативна промяна. Вида на въздействието 
на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда и човешкото 
здраве е представено по отделно по компоненти и обобщено в табличен вид. 

По време на строителството  
Компонент на околната среда Въздействие 

Атмосферен въздух  
Пряко, временно, краткотрайно – при работа на строителната 
и транспортна техники  

Геоложка основа  Не се очаква въздействие 
Повърхностни води  Не се очаква въздействие 

Шум и вибрации  
Пряко, временно, краткотрайно, само по време на работата на 
строителните машини и транспортната техника  

Почви  Пряко, постоянно  
Растителност  Не се очаква въздействие  
Животински свят  Не се очаква въздействие  
Ландшафт  Не се очаква въздействие  

 
 
По време на експлоатацията 

Компонент на околната среда Въздействие 

Атмосферен въздух  
Незначително като ефект, дълготрайно по време, постоянно 
по продължителност. 

Геоложка основа  Не се очаква въздействие 

Повърхностни води  
Пряко, дълготрайно но положително – очаква се в 
минимална степен, отвеждане на дъждовните води от 
площадката  

Шум и вибрации  
Пряко, постоянно, дълготрайно но незначително – от 
експлоатацията на обекта  

Почви  Не се очаква въздействие  
Растителност  Не се очаква въздействие  
Животински свят  Не се очаква въздействие 
Ландшафт  Не се очаква въздействие 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Въздействие Вероятност на 
появата на 

въздействието 

Териториален 
обхват на 

въздействието 

Положително/ 
отрицателно 
въздействие 

Пряко/ 
непряко 

въздействие 

Степен на 
въздействието 

Честота Продължителност Кумулативно Мерки за 
предотвратяване, 
намаляване или 

компенсиране на 
отрицателното 

въздействие 

Върху въздуха Не се очаква не не не не не не не - 
Върху водите Повърхностни 

и подземни 
води не се 
очаква  

не 
 

 

не не не не не не - 

Върху почвата Очаква се Засегнатите 
имоти 

отрицателно пряко ниска постоянно дълготрайно не -- 
Върху земните 
недра 

Не се очаква Не се очаква не не не не не не - 
Върху ландшафта Очаква се Засегнатите 

имоти 
отрицателно пряко ниска постоянно дълготрайно не - 

Върху 
минералното 
разнообразие 

Не се очаква не 
 

 

не не не не не не - 

Върху 
биологичното 
разнообразие 

Не се очаква 
върху 
флората 
Не се очаква 
върху ЗТ 

не 
 

 

не не не не не не - 

Върху 
материалното и 
културно 
насладство 

Не се очаква не 
 

 

не не не не не не - 

Върху персонала Не се очаква не 
 

 

не не не не не не - 

Върху 
населението 

Не се очаква не 
 

 

не не не не не не - 

От генериране на 
отпадъци 

Не се очаква не 
 

 

не не не не не не - 

От рискови 
енергийни 
източници 

Не се очаква не 
 
 

не не не не не не - 

От генетично 
модифицирани 
източници 

Не се очаква не 
 
 

не не не не не не - 

Дискомфорт Не се очаква не 
 
 

не не не не не не - 

Върху 
материалните 
активи 

Очаква се дружеството положително пряко средна постоянно дълготрайно не - 

 
 
 
 
 
 



 

 

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.). 
Всички дейности от инвестиционното предложение ще се извършват на територията на 
ПИ с идентификатор 68761.24.19.  
С инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати населени места, обхвата на 
въздействие ще бъде в рамките на имота. В малка степен ще бъдат засегнати работещите в 
обекта, тъй като е неминуемо по време на строителните дейности да не се създаде било то 
и минимален дискомфорт на пребиваващи в района. Обхвата на въздействието е локален.  
 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Имотът ще е обособен като отделна площадка, оградена със собствена ограда. Ще бъдат 
въведени  правила за спазване на строителната дейност. Ще се  допускат за влизане и 
излизане само товарни автомобили свързани с доставките и експедицията на стоките.  

 Чрез въвеждането и спазването на тези мерки се свежда до минимум рискът от внасяне 
или изнасяне на инфекциозни заболявания общи за човека. 

Инвестиционното предложение няма вероятност за  въздействие върху околната среда и 
населението в отрицателна посока. 

 Вероятността от настъпване на аварийна ситуация на площадката, при спазване на 
технологичните процеси, правилата за безопасна работа, ЗБУТ и наличието на 
квалифициран персонал се оценява на малко вероятна. 

 Като заключение след обстойно извършения анализ може да се потвърди, че 
реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие 
върху здравето на хората и околната среда. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 
въздействието. 

 Не се очаква пряко, трайно или необратимо въздействие върху елементите на 
околната среда в резултат бъдещата дейност на обекта. 

Продължителността на въздействие по време на строителството и по време на 
експлоатацията на обекта зависи от качеството на извършените строителни работи и 
използването на съвременни материали и методи. 

За периода на строителството въздействието ще бъде с малка продължителност в 
рамките на работното време. 

За периода на експлоатация въздействието ще е постоянно, с постоянна 
интензивност.  

Не се очакват промени в екологичното състояние на района от реализацията на 
инвестиционното предложение. 

Въздействията ще настъпят от момента на реализиране на инвестиционното 
намерение: 

Фактор шум 



 

 

Продължителност – при извършване на товаро-разтоварните дейности по доставка 
на материали, суровини. 

Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата. 
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо. 
Фактор вибрации  
Продължителност – при извършване на строителните дейности.  
Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата, при работата на 

съответното оборудване – източник на вибрации. 
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо. 
Компонент води 
Продължителност – не се очаква въздействие. 
Компонент атмосферен въздух 
Продължителност – при извършване на товаро – разтоварни дейности по време на 

строителството, при доставка на суровини. 
Честота – в рамките на работния ден, 5 дни в седмицата. 
Обратимост на въздействието – въздействието е обратимо. 
 
Въздействие върху компоненти „биологично разнообразие”, „почви”, „земни 

недра”, „ландшафт”, „природни обекти” и „минерално разнообразие” липсват. 
При аварийни ситуации не е възможно да се направи оценка. Критериите зависят 

пряко от: - характера на аварийната ситуация; - веществата/смесите, взаимодействали 
помежду си, както и техните количества; - готовността за реакция от страна на персонала. 
 
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвести 
ционни предложения.  
Инвестиционното предложение не предполага комбинирано въздействие със 
съществуващи дейности и/или одобрени инвестиционни предложения.  
При изпълнението на предложените от възложителя мерки, по време експлоатацията на 
ИП не се очаква значително отрицателно въздействие, включително с кумулативен ефект, 
върху качеството на атмосферния въздух, водите, почвата, биоразнообразието и 
ландшафта и шумово замърсяване на околната среда. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Всички описани технологични мерки са свързани пряко или косвено с редуциране нивата 
на замърсителите емитирани в компонентите на околната среда.  В раздел IV са 
разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия  върху околната среда и 
човешкото здраве от реализацията на инвестиционното предложение. В точка 11 по-долу 
са представени мерки, които ще бъдат изпълнени за избягване и/или намаляване на 
потенциалните негативни въздействия върху компонентите на околната среда и факторите 
на здравната среда в района на инвестиционното предложение. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Имайки предвид отдалечеността на инвестиционното намерение от границите на 
Република България, няма предпоставки за транс – гранично въздействие. При 



 

 

изграждането на ФЕЦ не се очаква въздействие върху населението и околната среда на 
територията на друга държава или държави. 

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. 

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е възможно, да 
прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както план за 
изпълнението на тези мерки са представени в следващата таблица. 
 Изложеното в тази точка припокрива необходимата информация по Чл. 93. ал 5 от Закона 
за опазване на околната среда. 
 

№ 

 

 
Мерки 

 
Период/фаза 

 
Резултат па изпълнение 

   1 

2 3 4 

1 

СМР да се ограничат само в имотите на 
инвеститора 

По време на монтажни 
дейности 

Опазване на съседите 
терени от замърсяване 

2 

Отнемане, съхранение н използване на 
хумусния пласт на терена преди започване на 

СМР 

По време на монтажни 
дейности 

Опазване на почви 

3 

При извършване на дълбоки изкопи в близост 
до тях да не се съхраняват отпадъци и/или 

опасни вещества 

По време на монтажни 
дейности 

Опазване на подземните 
води. 
Опазване на почви 

4 

Своевременно извозване на строителните 
отпадъци, съгласуване на схемите за извозване 

на отпадъците с Община Иваново 

По време на монтажни 
дейности 

Опазване па почви 
Опазване на съседите 
терени от замърсяване 

5 

Спиране на товаро разтоварните  дейности на 
прахообразни материали и отпадъци при силен 
вятър 

 

По време на монтажни 
дейности 

Опазване чистотата на 
атмосферния възду х 

6 

Оросяване на запрашени повърхност н терени По време на монтажни 
дейности 

Опазване чистотата на 
атмосферния ВЪЗДУХ 

7 

Редовна поддръжка на технологично 
оборудване 

 

По време на 
експлоатацията 

Редуциране емисиите 
шум: 

Предотвратяване на загуби 
на вода 

Нормативна уредба касаеща изпълнението на проекта и последваща работа с 
техническите съоръжения включени в него: 

 Наредба №3 / 09.06.2004г. за устройство на електрическите уредби и 

електропроводните линии; 
 Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на 

електрически топлофикационни централи и по електрически мрежи; 
 Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 

на безопасност при пожар; 



 

 

 Отраслови правилници за хигиена и безопасност на труда; 
 
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 
До настоящия момент към инвестиционното предложение не е проявен обществен 

интерес 
 


