
 

 

Издадени решения за преценяване необходимоста от ОВОС за 2009г. 

 

 Решение № ШУ-01-ПР/06.01.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Подробен 

устройствен план – Парцеларен план  за трасе на разпределителен газопровод от регулационните 

граници на гр. Нови Пазар до “Алмед” ООД гр. Нови Пазар с параметри ф 63 мм, капацитет 900 

м3/h и обща дължина на трасето 1534м с възложител „Газоснабдяване Нови Пазар” АД ” гр. Нови 

Пазар -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 02 – ПР/ 12.01.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства” в 

поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 73626.504.70 по кадастралната карта на гр.Търговище, 

промишлена зона, с площ от 11684 м², с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с 

възложител  ЕТ „М* – 91”, гр.* -  да не се извърши ОВОС 

 

Решение № ШУ – 03 – ПР/ 13.01.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на хипермаркет тип „Метро” в поземлен имот /ПИ/ идентификатор № 83510.670.116 

по кадастралната карта  на гр.Шумен, с площ от 21 003 м³ и НТП „За друг вид производствен, 

складов обект”, с възложител  „Техноимпекс” ЕООД, гр.Шумен -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-04-ПР/13.01.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение Изграждане на 

въздушно електропроводно отклонение 20 КВ в ПИ 030039 в землището на с. Троица, общ. 

Велики Преслав, обл. Шумен, НТП “Посевна площ” с площ 15.498 дка за присъединяване на нов 

МТП /мачтов трафопост/ към електроразпределителната  мрежа с възложител С*  В* П*, гр. *  -  

да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-05-ПР/16.01.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Промяна 

предназначението на съществуващ склад за зърно в маслобойна в УПИ I-526, кв. 60 по плана на с. 

Браничево, общ. Каолиново, обл. Шумен” с възложител “Предел” ООД, гр. Бургас  -  да не се 

извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 06 – ПР/ 02.02.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на 4 броя вятърни генератори” в поземлен имот № 000151; № 000177; № 000182; № 

022052 и № 022054 в землище с.Ковачевец, общ.Попово, с възложител  „Еко Енерджи 

Девелопмънт” ООД, гр.Казанлък -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-07-ПР/04.02.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Изграждане на 

смесена канализационна мрежа, Пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ-Памукчии за 

2082 екв. жители, и реконструкция на водопроводна мрежа Памукчии, общ. Нови Пазар, обл. 

Шумен с възложител Община Нови Пазар  -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-08-ПР/10.02.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Изграждане на 

смесена канализационна мрежа, Пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ-Каолиново за 

2584 екв. жители, и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Каолиново и кв. Боймир, общ. 

Каолиново, обл. Шумен” с възложител Община Каолиново  -  да не се извърши ОВОС. 

 



 

 

Решение № ШУ-09-ПР/13.02.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: Реконструкция на 

вътрешна водопроводна мрежа и изграждане на канализация с модулна пречиствателна станция за 

отпадъчни води /МПСОВ/ в ПИ 006048, землище с. Тимарево общ. Хитрино, обл. Шумен с 

възложител Община Хитрино  -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 10 – ПР/ 17.02.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ и канализация за с.Мараш и 

с.Салманово, общ.Шумен” с местоположение: ПСОВ – ПИ № 088012 в землището на с.Салманово, 

общ.Шумен, с площ 12.847 дка и НТП „Нива”, четвърта категория на земята при неполивни 

условия, частна общинска собственост; заустване на пречистени води – река Камчия, и с 

възложител  Красимир Костов, кмет на община Шумен -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-11-ПР/23.02.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: Изграждане на 

ветроенергиен парк от 16 бр. ветрогенератора с единична мощност до 3 МW в землищата на с. 

Габрица и с. Дренци,  общ. Венец с възложител “Енергоконсулт” ЕООД, гр. Стара Загора - да не се 

извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 12 – ПР/ 26.02.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Интегриран проект за решаване проблемите на водния цикъл на гр.Върбица, община Върбица: 

проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа; проект за 

канализационна мрежа; проект за пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет до 5 000 

е.ж. на първи етап и до 10 000 е.ж. като разширение на втори етап; изграждане на подземно ел. 

проводно трасе; изграждане на пътна връзка”, с местоположение: ПСОВ – ПИ № 00132 в 

землището на гр.Върбица, с площ 9.937 дка и НТП „Пасище, мера”, пета категория на земята при 

наполивни условия; заустване на пречистени води – дере безименно ПИ № 000123 и река Герила - 

ПИ № 000002, водоприемник ІІ – ра категория, съгласно Заповед № РД – 272/03.05.2001 г. на 

Министъра на ОСВ; довеждащ канализационен колектор: ПИ №№ 000137; 049006; 000123; 

082010; 000135; 026017 и 000003 – общински имоти, както и ПИ №№ 047008; 046001 и 082004 – 

частни имоти; местоположение на захранващия водопровод: ПИ № 000134 – полски път, с 

възложител  община Върбица -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 13 – ПР/ 27.02.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Интегриран инвестиционен проект за подобряване водния сектор на с.Бяла река, община 

Върбица”, с местоположение: Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в ПИ № 027022 

в землището на с.Бяла река, общ. Върбица, с площ 4.883 дка и НТП „Нива”, трета категория на 

земята при неполивни условия; помпена станция в ПИ № 020041, с площ от 2.165 дка, НТП 

„Нива”, седма категория на земята при неполивни условия; заустване на пречистени води – 

р.Елешница, приток на р.Голяма Камчия, с възложител  община Върбица -  да не се извърши 

ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 14 – ПР/ 04.03.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

Изграждане на 6 ветрогенератора в землището на с.Горно Козарево, общ.Омуртаг с възложител ” 

Еко енергия ” ООД гр.Сливен-  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 15 – ПР/ 12.03.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на цех за производство на зеленчукови консерви”, с местоположение: УПИ Х – 2942 



 

 

от кв.9 по плана на гр.Попово и възложител „Златен плод – В” ЕООД, гр.Попово -  да не се 

извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 16 – ПР/ 19.03.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Отремонтиране и модернизация на два броя съществуващи помещения и изграждане на още два 

броя помещения за оглеждане на 10 000 броя пилета бройлери при капацитет на сградите 36 000 

места за отглеждане”, с местоположение: УПИ ХІІІ от кв.47 по плана на с.Дралфа, общ.Търговище 

и възложител  „ЕРКО – ПИМ” ООД, гр.Попово -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 17 - ПР/20.03.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: Изграждане на 

канализация с пречиствателна станция за отпадъчни води в ПИ 029002, землище с. Трескавец общ. 

Антоново, обл. Търговище с възложител Община Антоново  -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 18 - ПР/31.03.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Строителство на 

филиал от търговска верига “Пени маркет България” в ПИ с идентификатор 83510.658.424 по 

кадастралната карта на гр. Шумен” с възложител „Рила Проект” ЕООД гр. София -  да не се 

извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 19 – ПР/ 03.04.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: “ 

Изграждане на складова база за готова селскостопанска продукция, изба в т.ч. и дегустационна с 

почивна база”, с местоположение: ПИ № 007034 в землище с.Каспичан, общ.Каспичан, с площ от 

9.450  дка и НТП „Пасище, мера”, четвърта категория на земята при неполивни условия и 

възложител  СД „С* – И* и СИЕ”, гр.* -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 20 – ПР/ 09.04.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Модернизация на рафинерия за растителни масла, извършване на СМР и закупуване на 

оборудване”, с местоположение: парцел І от кв.163 по плана на гр.Попово и възложител  „Роса” 

АД, гр.Попово -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 21 – ПР/ 13.04.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на ел. проводно отклонение за захранване на МВЕЦ в ПИ 000294 в землището на 

Виница, общ.Върбица”, с местоположение: засегнатите имоти, над които преминава ел. 

проводното отклонение са: ПИ № 000316 с площ от 0.715 дка, образуван от ПИ № 000112; ПИ № 

000318 с площ от 0.410 дка, образуван от ПИ № 000004; ПИ № 000317 с площ от 0.486 дка, 

образуван от ПИ № 000109 и ПИ № 000319 с площ от 0.073 дка, образуван от ПИ № 000295 и 

възложител  „Касиопея-7” ЕООД гр.София -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-22-ПР/30.04.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Изграждане на 

ПСОВ с. Зелена морава, общ. Омуртаг” с възложител Община Омуртаг  -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-23-ПР/12.05.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Изграждане на 

крайпътно заведение с мотел и бензиностанция с автосервиз в ПИ 004040 в землище с. Беломорци, 

община Омуртаг с площ 8.457 дкаи НТП “нива”, четвърта категория на земята при неполивни 

условия” с възложител ЕТ “Б*-65-Х* Х*”, с. *, общ. * -  да не се извърши ОВОС. 

 



 

 

Решение № ШУ – 24 – ПР/ 14.05.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на напоителна система за капково напояване на лозов масив с площ от 368 дка в 

землището на с.Вардун, общ.Търговище” с възложител  „Пепи” ООД гр.Търговище -  да не се 

извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 25 – ПР/ 21.05.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Изграждане на напоителна система за капково напояване на лозов масив с площ от 1365 дка в 

землището на с.Вардун, общ. Търговище” с възложител  „Грозд” ООД гр.Търговище -  да не се 

извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 26 – ПР/ 15.06.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

„Обособяване на площадка за временно съхранение на ИУМПС и изграждане на център за 

разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и временно 

съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ в ПИ с 

идентификатор № 83510.337.8 по кадастралната карта на гр.Шумен” с възложител  „Метатех” 

ООД гр.Шумен -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-27-ПР/16.06.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: Изграждане на 

ветроенергиен парк с обща мощност до 9 МW за производство на електроенергия от възобновяем 

енергиен източник и включване в електропреносната мрежа, включващо изграждане на система от 

три ветрогенератора в ПИ с №№ 015091 и 015102 в землище с. Долина, общ. Каолиново и ПИ с № 

017037 в землище с. Лятно, общ. Каолиново и изграждане на трансформаторна подстанция в ПИ с  

№ 019003 в землище  с. Лятно, община Каолиново с възложител “Ружица Уинд” ЕООД, гр. Стара 

Загора -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-28-ПР/16.06.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: Изграждане на 

ветроенергиен парк от 13 ветрогенератора с единична мощност до 3 МW в ПИ с номера 021013, 

018075, 018034, 018077, 016066, 016064, 016068, 043006 и 018074 в землището на с. Ружица, общ. 

Никола Козлево и в ПИ с номера 020033, 020035, 020037 и 020031 в землището на с. Никола 

Козлево с възложител “Ружица Уинд” ЕООД, гр. Стара Загора -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-29-ПР/23.06.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Изграждане на 

хотел, ресторант, паркинг и автосервиз” в ПИ 73626.106.20 по кадастралната карта на гр. 

Търговище с възложител “Доверие 93” ООД, гр. София -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-30-ПР/12.08.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Рехабилитация и 

частична подмяна на водопроводната мрежа, изграждане на битова канализация и 

Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Плиска, Община Каспичан, Област 

Шумен” с възложител Община Каспичан  -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 31 – ПР/ 27.08.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

„Реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа на гр.Каспичан, реконструкция на 

водопроводната мрежа на кв.Калугерица, изграждане на канализация на кв.Калугерица и 

изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ гр.Каспичан в ПИ №000307 в 

землището на с.Каспичан, общ.Каспичан, с площ от 17.092 дка и НТП „Пасище, мера”, с място на 



 

 

заустване р.Каменица – ІІ-ра категория водоприемник” с възложител  Община Каспичан -  да не се 

извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ – 32 – ПР/ 26.08.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: 

“Преустройство на съществуващи силажни ями в складове за съхранение на зърно, торове и 

препарати за растителна защита”, което ще се реализира в ПИ №000215 с площ от 20.103 дка и ПИ 

№000216 с площ от 4.283 дка, с НТП „Стопански двор”, землище с.Върбак, общ.Хитрино, с 

възложител  „Агросъвет” ООД, гр.Шумен -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-33-ПР/10.09.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение: Ветропарк “Омуртаг-

Красноселци” 40 Мвт – 20 бр. ветрогенератори в землищата на град Омуртаг, с. Красноселци и с. 

Горно Козарево, общ. Омуртаг и подстанция 20 кВ/110кВ в землището на с. Красноселци с 

възложител “Джи Пи Енерджи” ЕООД, гр. София -  да не се извърши ОВОС. 

 

Решение № ШУ-34-ПР/25.09.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Съоръжение за 

водовземане чрез дълбок сондаж и помпена станция” в ПИ  018025, землище с. Църквица с 

възложител Община Никола Козлево  -  да не се извърши ОВОС.  

 

Решение № ШУ-35-ПР/28.10.2009г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието на околната среда /ОВОС/ за инвестиционно предложение “Рехабилитация на 

главни колектори на Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на 

водопроводна мрежи на квартал “Въбел” /зона север от ул. “Ал. Стамболийски”/ с възложител 

Община Търговище-да не се извърши ОВОС. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ ШУ- 36- ПР/2009 г. 

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

среда 

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн 

ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата 

за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.), чл.31, ал.4 и ал.8 от Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), 

чл.40, ал.5 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, 

бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 

от Наредбата за ОВОС и уведомление на хартиен и електронен носител по чл.10, ал.1 и ал.2 от 

Наредбата за ОС – “Габрица Уинд”ЕООД, гр. Стара Загора, ул. “Иван Мирчев” №8, офис 8 с 

управител Михаил Георгиев 

 

Р Е Ш И Х:  

 

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: Изграждане на 4 бр. ветрогенератора с единична мощност 2 

MW и една постоянна метеорологична кула в ПИ 020013, 020022, землище с. Капитан Петко и 

ПИ 012030, 022018 и 014081, землище с. Габрица, Община Венец, което има вероятност да 



 

 

окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване 

в най-близко разположените защитени зони /ЗЗ/ BG 0000138 “Каменица” за опазване на 

природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. и BG 0002038 

“Провадийско- Роякско плато” за опазване на дивите птици, приета с Решение на МС № 

802/04.12.2007г. 

местоположение: землище Капитан Петко, ЕКАТТЕ 36155: Ветрогенератор №1-ПИ 020013, 

площ 7.301 дка и НТП “нива”; Ветрогенератор №2 – ПИ 020022, площ 16.000 дка и НТП 

“нива”; землище Габрица, ЕКАТТЕ 14132: Ветрогенератор №2 – ПИ 014081, площ 11.227 дка и 

НТП “нива”; Ветрогенератор №4 – ПИ 022018, площ 28.000 дка и НТП “нива”; Метеорологична 

кула – ПИ 012030, площ 32.003 дка, НТП “нива” 

възложител:  “Габрица Уинд” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК: 2000464255 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 4 броя ветрогенератори с единична 

мощност  от 2 MW със следните технически характеристики: диаметър на ротора – 90м,  

височина на гондолата 80 м; брой на перките – 3; проектен срок на експлоатация 25 г., скорост 

на въртене 6-19,5 об./мин. , включване при скорост на вятъра 4 м/сек и преустановяване работа 

при скорост над 25м/сек. Произведената електроенергия ще се отвежда посредством 

електропроводи 20 кV, положени подземно до ел. подстанция 110/20 кV в с. Близнаци  за 

привеждане на електрическата енергия до параметри, подходящи за присъединяване към 

електропроводната мрежа от 110 кV и оттам чрез въздушен електропровод до мястото за 

присъединяване към съоръженията на НЕК. За изпълнение на инвестиционното намерение ще се 

използват пътища от републиканската пътна мрежа и съществуващите полски пътища в 

землищата на с. Габрица и с. Капитан Петко, общ. Венец. Очакваното средногодишно 

количество произведена електроенергия от парка ще е около 16 000 MWh/год.   

Дейността попада към т.3 и) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи на 

преценяване на необходимостта от ОВОС. 

 

МОТИВИ: 

I. Реализацията на инвестиционното предложение се очаква да доведе до кумулативно 

въздействие върху видовете, предмет на опазване в ЗЗ и в частност биоразнообразието, като 

компонент на околната среда, т.е. безпокойство (в районите на хранене, размножаване, миграция 

или почивка на представителите от орнитофауната и летящата бозайна фауна), както и значителен 

риск от сблъсъци на птици и прилепи в съоръжението.  

II. Очаква се инвестиционното намерение да окаже въздействие върху фронта и посоката на 

миграция на птиците протичаща в периферията на основния миграционен път по Черноморското 

крайбрежие (Via pontica). 

III. Негативно въздействие се очаква и в резултат от дейностите, свързани със 

строителството, движението на автомобили, поддръжката на вятърните генератори, което би 

довело до безпокойство, прогонване на видове и др. 

IV. Реализацията на предложението е с дълъг период на въздействие, което е предпоставка 

за промени във видовия състав, числеността и плътността на популациите. 

 

 Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Венец, кмета на с. Габрица и кмета на 

с. Капитан Петко с писмо изх.№13/25.06.2009г., а засегнатото население чрез поставяне на обява 

за инвестиционното намерение на информационните табла в Община Венец, кметство Габрица и 

кметство Капитан Петко.   

 Съгласно становища от кмета на Община Венец изх.№РД-26-00-79/16.07.2009г., становище 

от кмета на с. Габрица, изх.№01/15.07.2009г., становище от кмета на с. Капитан Петко 

изх.№51/16.07.2009г., няма постъпили писмени възражения относно инвестиционното 

предложение на “Габрица Уинд” ЕООД гр. Ст. Загора. 

  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС, в ДОВОС като 

отделно приложение се включва оценка за степента на въздействие на ИП върху ЗЗ, която следва 



 

 

да се възложи на експерти, отговарящи на изискванията на чл.9 от цитираната Наредба и 

притежаващи компетентност в областта на орнитологията, бозайната фауна (част прилепи) и 

фитоценологията. 

Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата, като е 

необходимо да включва: 

разглеждане на кумулативното въздействие в комбинация с други ППП и/ или ИП,  

за които РИОСВ- гр. Шумен се е произнесла и/ или е в процедура, независимо от това дали към 

момента са осъществени, или се предвижда промяна, касаеща издадените решения, т.е. 

неизграждане, замяна на ветрогенератори в имоти; 

оценка на степента и анализ на въздействието на ИН върху ЗЗ; 

проучване, оценка и анализ на въздействието на ИН върху птиците и прилепите в района; 

проучване, оценка и анализ на въздействието на ИН върху протичащата в района миграция; 

алтернативи, смекчаващи и възстановителни мерки. 

 На основание чл.20, ал.4 от Наредбата за ОС, предоставяме информация и документация от 

наличната в РИОСВ- гр. Шумен относно предмета и целите на опазване в цитираните защитени 

зони, като картния материал е приложен на магнитен носител. 

             Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

      При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 

възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след 

настъпване на измененията.  

     Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

заинтересованите лица и организации пред Министъра на ОСВ по реда на АПК. 

Дата: 06.11.2009 г.                                                        Директор РИОСВ -Шумен: (п.) 

                                                                                                                            /Теофан Димитров/ 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ ШУ- 37- ПР/2009 г. 

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

среда 

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн 

ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата 

за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. ДВ бр.3/2006г.), чл.31, ал.4 и ал.8 от Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), 

чл.40, ал.5 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, 

бр.73/2007 г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 

от Наредбата за ОВОС и уведомление на хартиен и електронен носител по чл.10, ал.1 и ал.2 от 

Наредбата за ОС – “Габрица Уинд”ЕООД, гр. Стара Загора, ул. “Иван Мирчев” №8, офис 8 с 

управител Михаил Георгиев 

 

Р Е Ш И Х:  

 

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: Изграждане на 1 бр. ветрогенератор с единична мощност 2 MW 



 

 

в ПИ 007016, местност “Киллик”, землище с. Близнаци, общ. Хитрино, което има вероятност да 

окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания и видове, предмет на опазване 

в най-близко разположените защитени зони /ЗЗ/ BG 0000138 “Каменица” за опазване на 

природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. и BG 0002038 

“Провадийско-Роякско плато” за опазване на дивите птици, приета с Решение на МС № 

802/04.12.2007г. 

местоположение:ПИ 007016, площ 6.671 дка и НТП “Посевна площ”, местност “Киллик”,  

землище с. Близнаци, ЕКАТТЕ 04430, общ. Хитрино 

възложител:  “Габрица Уинд” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК: 2000464255 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на 1 ветрогенератор с единична мощност 

от 2 MW със следните технически характеристики: диаметър на ротора – 90м,  височина на 

гондолата 80 м; брой на перките – 3; проектен срок на експлоатация 25 г., скорост на въртене 6-

19,5 об./мин. , включване при скорост на вятъра 4 м/сек и преустановяване работа при скорост 

над 25м/сек. Произведената електроенергия ще се отвежда посредством подземен кабел 20 кV до 

трансформаторна подстанция 110/20 кV в с. Близнаци за привеждане на електрическата енергия 

до параметри, подходящи за присъединяване към електропроводната мрежа от 110 кV и оттам 

чрез въздушен електропровод до мястото за присъединяване към съоръженията на НЕК. За 

изпълнение на инвестиционното намерение ще се използват пътища от републиканската пътна 

мрежа и съществуващите полски пътища в землището на с. Близнаци, общ. Хитрино. 

Очакваното средногодишно количество произведена електроенергия от парка ще е около 4 000 

MWh/год.   

Дейността попада към т.3 и) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи на 

преценяване на необходимостта от ОВОС. 

 

МОТИВИ: 

I. Реализацията на инвестиционното предложение се очаква да доведе до кумулативно 

въздействие върху видовете, предмет на опазване в ЗЗ и в частност биоразнообразието, като 

компонент на околната среда, т.е. безпокойство (в районите на хранене, размножаване, миграция 

или почивка на представителите от орнитофауната и летящата бозайна фауна), както и значителен 

риск от сблъсъци на птици и прилепи в съоръжението.  

II. Очаква се инвестиционното намерение да окаже въздействие върху фронта и посоката на 

миграция на птиците протичаща в периферията на основния миграционен път по Черноморското 

крайбрежие (Via pontica). 

III. Негативно въздействие се очаква и в резултат от дейностите, свързани със 

строителството, движението на автомобили, поддръжката на вятърните генератори, което би 

довело до безпокойство, прогонване на видове и др. 

IV. Реализацията на предложението е с дълъг период на въздействие, което е предпоставка 

за промени във видовия състав, числеността и плътността на популациите. 

 

 Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Хитрино и кмета на с. Близнаци с 

писмо изх.№11/25.06.2009г., а засегнатото население чрез поставяне на обява за инвестиционното 

намерение на информационните табла в Община Хитрино и кметство Близнаци.   

 Съгласно становища от кмета на Община Хитрино изх.№26-00-186/20.07.2009г. и  

становище от кмета на с. Близнаци изх.№41/21.07.2009г., няма постъпили писмени възражения 

относно инвестиционното предложение на “Габрица Уинд” ЕООД гр. Ст. Загора. 

  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.34, ал.1 от Наредбата за ОС, в ДОВОС като 

отделно приложение се включва оценка за степента на въздействие на ИП върху ЗЗ, която следва 

да се възложи на експерти, отговарящи на изискванията на чл.9 от цитираната Наредба и 

притежаващи компетентност в областта на орнитологията, бозайната фауна (част прилепи) и 

фитоценологията. 



 

 

Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл.23, ал.2 от Наредбата, като е 

необходимо да включва: 

разглеждане на кумулативното въздействие в комбинация с други ППП и/ или ИП,  

за които РИОСВ- гр. Шумен се е произнесла и/ или е в процедура, независимо от това дали към 

момента са осъществени, или се предвижда промяна, касаеща издадените решения, т.е. 

неизграждане, замяна на ветрогенератори в имоти; 

оценка на степента и анализ на въздействието на ИН върху ЗЗ; 

проучване, оценка и анализ на въздействието на ИН върху птиците и прилепите в района; 

проучване, оценка и анализ на въздействието на ИН върху протичащата в района миграция; 

алтернативи, смекчаващи и възстановителни мерки. 

 На основание чл.20, ал.4 от Наредбата за ОС, предоставяме информация и документация от 

наличната в РИОСВ- гр. Шумен относно предмета и целите на опазване в цитираните защитени 

зони, като картния материал е приложен на магнитен носител. 

 

             Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

      При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 

възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след 

настъпване на измененията.  

     Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

заинтересованите лица и организации пред Министъра на ОСВ по реда на АПК. 

Дата: 06.11.2009 г.                                                     Директор РИОСВ -Шумен: (п.) 

                                                                                                                            /Теофан Димитров/ 

 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ ШУ- 38- ПР/2009 г. 

 

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

среда 

 

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн 

ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., изм. и доп.), чл.40, ал.4 във връзка с 

ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г.) и 

представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към чл.6 от Наредбата 

за ОВОС и уведомление на хартиен и електронен носител по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за 

ОС –  “Миномет Транс” ЕООД, гр. Каспичан, ул. “Васил Левски” №15 А, общ. Каспичан, обл. 

Шумен, с управител Милен Анастасов 

 

Р Е Ш И Х:  

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: “Площадка за събиране, временно съхраняване, транспортиране 



 

 

на ОЧЦМ, пластмаса, хартия, отпадъци от опаковки и др., разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и предварително третиране (ръчно 

разглобяване, сортиране) на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

/ИУЕЕО/ и отпадъци от опаковки” с местонахождение поземлен имот  №019053 в землището на 

с. Каспичан, община Каспичан, обл. Шумен с площ 5.500 дка и НТП “нива”, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 

местоположение: №019053 в землището на с. Каспичан, ЕКАТТЕ 36590, община Каспичан, 

обл. Шумен с площ 5.500 дка и НТП “нива”, в местността “Под изток” 

възложител: “Миномет Транс” ЕООД, гр. Каспичан, ЕИК: 127585698 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Дружеството възложител възнамерява да сключва договори с Дружества по оползотворяване 

на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), чрез създаване на 

система за екологосъобразно събиране, транспортиране, временно съхраняване и предварително 

третиране на ИУЕЕО, повторно използване и оползотворяване, включително и рециклиране и/или 

обезвреждане на образуваните отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). 

Дейността на тези дружества е свързана с третиране на ИУЕЕО, включително техните компоненти 

и материали, осигуряване пригодността на ОЕЕО за последващото им повторно използване или 

оползотворяване, включително и рециклиране, чрез изграждане на национална мрежа от площадки 

за временно съхраняване и предварително третиране на ИУЕЕО, отговарящи на изискванията на 

ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Освен дейностите по третиране 

(разглобяване) на ИУМПС и ИУЕЕО, на площадката ще се извършват и дейностите по изкупуване 

на вторични суровини (черни и цветни метали; пластмаса; хартия; опаковки и др.);  товаро-

разтоварни дейности;  теглене на суровините,  сортиране. Площадката, където ще се извършват 

дейностите е покрита с чакъл, предстои да бъде бетонирана за предотвратяване на пряк контакт на 

отпадъците с почвата. Строителство не се предвижда. На площадката ще се извършват дейности 

събиране; временно съхраняване; транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали; 

пластмаса; хартия; отпадъчни опаковки и др., разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС) и предварително третиране (разглобяване; сортиране) на излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и опаковки. За целта обекта е в процес 

на приспособяване на техническите си условия в съответствие с изискванията на ЗУО и наредбата 

по чл. 61 от ЗУО; ЗООС и с Наредбите за изискванията за третиране на отпадъците от ИУМПС и 

ИУЕЕО. Имота е ограден. Ще се поставят табели: ценоразпис; работно време на обекта с името на 

фирмата. Относно разделното събиране (предотвратяване смесването на отпадъците) и 

съхраняването на видовете отпадъци, пред мястото на всеки вид ще има поставена табела с 

кодовата характеристика и наименованието на отпадъка съгласно Наредба № 3 за класификация на 

отпадъците. Водоснабдяването ще се извършва чрез изграждане на водопроводни съоръжения от 

съществуващ кладенец до имота на „Миномет Транс” ЕООД, за което е подадено заявление до 

БДДР гр. Варна по Закона за водите. За формираните БФ отпадъчни и дъждовни води (от открити 

водосборни площи) е предвидено изграждане на септична яма, а за производствените отпадъчни 

води е предвидено изграждане на каломаслоувител. Ел. захранването на обекта ще се осъществи 

от въздушна мрежа НН на ТП “Консервна фабрика” , съгласно приложено становище и от Е.ОН 

България Мрежи АД. 

Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга защитена зона 

/ЗЗ/ по смисъла на ЗБР. Непосредствено до имота, предмет на инвестиционното намерение се 

намира ЗЗ BG 0000138 “Каменица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение на МС                           

№802/04.12.2007г. и  №661/16.10.2007г 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл.2, 

ал.3 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка на съвместимостта му 

с предмета и целите на опазване на ЗЗ, описана по-горе.  



 

 

Дейността попада към т.11 д) от приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС – 

“Съхраняване на метален скрап, включително скрап от МПС” и подлежи на преценяване на 

необходимостта от ОВОС 

 

МОТИВИ: 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение не предвижда строителство на имота а само 

приспособяването му за извършване на заявените дейности с отпадъци, като с 

реализация на предвидените мерки  не се очаква негативно въздействие върху 

природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-

близко разположената защитена зона. 

2. Имотът е обезпечен ресурсно-водоснабдяването ще се осъществи от 

съществуващ кладенец в съседен имот, чрез изграждане на водопроводна мрежа 

и прилагайки разрешителния режим по Закона за водите, за което е стартирана 

процедура в БДДР гр. Варна, а ел. захранването, съгласно становище на Е.ОН  

България Мрежи АД ще се осъществи от въздушна мрежа НН на ТП “Консервна 

фабрика”.  

3. За генерираните от дейността на площадката отпадъци се предвижда управление, 

съгласно действащото  законодателство с което не се очаква негативно 

въздействие на фактора отпадъци върху компонентите на околната среда. 

4. Имотът, предмет на инвестиционното намерение не засяга и не заема площи от 

защитени зони от НЕМ, както и за реализацията му не са необходими 

допълнителни терени, представляващи площи от ЗЗ. 

5.  С реализацията на инвестиционното намерение, включително и съпътстващите 

го дейности /трасета на техническата инфраструктура/ не се засягат защитени 

територии на единични и групови паметници на културата, по смисъла на Закона 

за паметниците на културата и музеите, територии със специфичен санитарен 

статут или подлежащи на здравна защита и учредени санитарно-охранителни 

зони около водоизточници за питейно-битово водоснабдяването на населението.  

6.  Не се очаква кумулиране на въздействията с други предложения при 

реализирането на дейностите.  

7. С осъществяване на инвестиционното предложение не се очаква влошаване на 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона.  

 

II.   Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

1. Не се извършва заустване на пречистени отпадъчни води в зони от НЕМ. 

2. Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии. 

3. Площадката граничи с полски път, не се налага промяна на съществуващата 

пътна инфраструктура. 

4. На възложителя “Миномет Транс” ЕООД гр. Каспичан е издадена Заповед на 

кмета на Община Каспичан №РД-25-1065/16.12.2008г. за разрешаване 

изработване на ПУП-ПЗ за смяна предназначението на земята за ПИ 019053 по 

реда на ЗУТ. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 



 

 

1. Имотът е с НТП “нива”, но не се използва по предназначение-площадката, 

където ще се извършват дейностите е покрита с чакъл и оградена. 

2.  Реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до нарушаване на 

земеползването, а също така и няма да излиза с влиянието си извън границите на 

имота. 

3. За реализацията на дейността не е необходимо изграждане на допълнителна 

пътна инфраструктура, което няма да доведе до засягане на ЗЗ. 

4. Необходимостта от изграждане на въздушно ел. захранване (от Консервна 

фабрика) не засяга ЗЗ от НЕМ.  

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични  въздействия, същност, големина, 

комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Възложителят е представил в РИОСВ гр. Шумен Здравно заключение изх. №ЗК-

1682/30.10.2009г. на РИОКОЗ гр. Шумен за съгласуване на устройствената схема 

като съответстващо на хигиенните изисквания с което се гарантира здравната 

защита на селищната среда 

2. Изграждането на обекта и реализацията на дейността няма вероятност да доведе 

до загуба на площ от дадено местообитание, степен на фрагментация на 

местообитание, безпокойство на видове, време за възстановяване на засегната 

популация. 

3. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 

въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и 

експлоатация.  

4. Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като 

локални, краткотрайни и обратими.  

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Каспичан с писмо вх. 

№599/14.03.2009г., кмета на с. Каспичан с уведомително писмо вх. №138/23.10.2009г, а 

засегнатото население чрез обява за инвестиционното намерение, публикувано във вестник “Топ 

новини” бр.48 от 16 март, 2009г.   

Съгласно становище от кмета на Община Каспичан изх. №1130/30.04.2009г. няма постъпили 

мнения и възражения на обществеността срещу обявеното инвестиционно предложение. 

 

  

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. В резултат от реализацията на дейността да не се допуска замърсяване с отпадъци на 

съседни терени (в т.ч. отстоящата в близост ЗЗ “Каменица” с код BG 0000138), както и 

района предвид близостта до ЗЗ BG 0002038 “Провадийско- Роякско плато” за опазване на 

дивите птици, и BG 0000104 “Провадийско- Роякско плато” за опазване на природните 

местообитания. 

2. Да не се извършва залесяване в района с неместни видове. 

 

             Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

      При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 



 

 

възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след 

настъпване на измененията.  

     Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му 

на заинтересованите лица и организации пред Министъра на ОСВ по реда на АПК. 

 

     Дата: 04.12.2009 г.                                   ЖИВКА АТАНАСОВА /п/ 

                                                                                  За Директор на РИОСВ – Шумен 

                                                                                 /Заповед № 2812/30.11.2009 г. на МОСВ/ 

 

 

                                                                                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 № ШУ- 39- ПР/2009 г. 

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

среда 

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн 

ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), 

чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, 

бр.73/2007 г.), чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. 

ДВ бр.3/2006г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към 

чл.6 от Наредбата за ОВОС и уведомление на хартиен и електронен носител по чл.10, ал.1 и 

ал.2 от Наредбата за ОС – “Ен Ти Енерджи” ЕООД, гр. София, ж.к. “Младост”, Бизнес парк 

София, сграда 13, офис 202, вх.Б, ет.3 с управител Катерина Христова 

 
 

Р Е Ш И Х:  

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: Изграждане на един ветрогенератор с мощност до 3 МW за 

производство на ел. енергия в ПИ №030030 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 

местоположение: ПИ с номер 030030 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, площ 12.776 

дка, НТП “Полска култура”, местност “Кале Билю” 

възложител:  “Ен Ти Енерджи” ЕООД, гр. София, ЕИК: 175158862 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Монтиране на 1 бр. ветрогенератор за производство на електроенергия от възобновяем енергиен 

източник /вятър/ с единична мощност до 3 МW със следните технически характеристики: 

роторен диаметър 112м; височина на гондолата 125м, брой на перките-3 бр., включване при 

скорост на вятъра 4 м/s, изключване при скорост на вятъра 25м/s с проектен срок 25 години. 

Съоръжението ще бъде ново, произведената ел. енергия ще бъде отведена посредством подземен 

кабел 20 кV до съществуващ трансформатор 20 кV, намиращ се в северната част на с. Ковачевец. 

От трансформатора ел. енергията постъпва в електроразпределителната мрежа. Подземния 

електропровод ще е с дължина около 2200 м и ще се положи на дълбочина 0,90 м, преминавайки 

през имоти собственост на дружеството възложител и по сервитутната ивица на полските 

пътища, след учредяване право на прокарване. Разглеждания имот, предмет на инвестиционното 

намерение №030030 в землището на с. Ковачевец попада в Зона Б-зона на среден ветроенергиен 

потенциал. За изпълнение на инвестиционното намерение ще се използва съществуващ полски 

път.   



 

 

Най- близко разположената защитена зона /ЗЗ/ BG 0000432 “Голяма река” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на МС 

№122/02.03.2007г. списък от защитени зони се намира на значително отстояние от имота, 

предмет на дейността. За ЗЗ няма издадена от мнистъра на околната среда и водите заповед по 

чл.12, ал.6 от ЗБР. 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, буква „а” и ал.3 от 

Наредбата за ОС, дейността подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

опазване на описаната по-горе ЗЗ. 

Дейността попада към т.3 и) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи 

на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 

МОТИВИ: 

VI. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

8. С реализация на инвестиционното предложение и изграждане на един 

ветрогенератор в собствен поземлен имот не се очаква негативно въздействие 

върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване 

в най-близко разположената защитена зона. 

9. За присъединяване на произведената ел. енергия към електроразпределителната 

мрежа е представено писмо от 11.02.2009г. на НЕК ЕАД. Не се предвижда 

промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова, за 

достъп и обслужване на съоръжението ще се използва съществуващ полски път  

10. По време на строителните дейности и за реализацията на дейността не е 

необходимо водоснабдяване, не се формират отпадъчни води. 

11. Няма вероятност от кумулативно въздействие върху предмета и целите на 

опазване на ЗЗ; 

 

VII.   Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

5. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии. 

6. Необходимостта от изграждане на подземна ел. мрежа няма да доведе до засягане 

на ЗЗ по смисъла на ЗБР. 

7. Със съгласувателно становище изх. №47-22-ПСК-0908 от 24.07.2009г. за 

поземлен имот  № 030030, землище с. Ковачевец, общ. Попово, предмет на 

инвестиционното намерение Министерство на здравеопазването гр. София 

съгласува местоположението на съоръжението като съответстващо на 

хигиенните изисквания с което се гарантира здравната защита на селищната 

среда. 

 

VIII. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

5. Изграждането на ветрогенератора със съпътстващата го подземна 

електропроводна линия не засяга ЗЗ съгласно ЗБР, както и защитени територии 

по смисъла на  Закона за защитените територии. 

6. За извършване на строителните дейности не се изисква заемане на допълнителни 

площи. 

 



 

 

IX. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични  въздействия, същност, големина, 

комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Имотът, предмет на инвестиционното намерение отстои на 1675 м от границите 

на най-близката жилищна зона – с. Ковачевец, общ.Попово. 

2. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 

въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и 

експлоатация.  

3. Няма вероятност дейността да доведе до загуба на площ от дадено 

местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на 

видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.  

 

X. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Попово и кмета на с. Ковачевец, общ. 

Попово с уведомление от 30.03.2009г., а засегнатото население чрез обява за инвестиционното 

намерение от 30.03.2009г. Няма постъпили възражения в РИОСВ гр. Шумен срещу 

инвестиционното предложение на “Ен Ти Енерджи” ЕООД гр. София. 

             Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

      При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 

възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след 

настъпване на измененията.  

     Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК. 

 
 

     Дата: 15.12.2009 г.                                   ЖИВКА АТАНАСОВА /п/ 

                                                                                                  За Директор на РИОСВ – Шумен 

                                                                                                  /Заповед № 2812/30.11.2009 г. на МОСВ/ 

 

 

 

 

                                                                                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 № ШУ- 40- ПР/2009 г. 

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

среда 

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн 

ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), 

чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, 

бр.73/2007 г.), чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. 

ДВ бр.3/2006г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към 



 

 

чл.6 от Наредбата за ОВОС и уведомление на хартиен и електронен носител по чл.10, ал.1 и 

ал.2 от Наредбата за ОС – К* Х* Х* 

 
 

Р Е Ш И Х:  

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: Изграждане на един ветрогенератор с мощност до 3 МW за 

производство на ел. енергия в ПИ №027004 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 

местоположение: ПИ с номер 027004 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, площ 14.302 

дка, НТП “Пасище, мера”, местност “Кокичето” 

възложител:  К* Х* Х*, гр. * 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Монтиране на 1 бр. ветрогенератор за производство на електроенергия от възобновяем енергиен 

източник /вятър/ с единична мощност до 3 МW със следните технически характеристики: 

роторен диаметър 112м; височина на гондолата 125м, брой на перките-3 бр., включване при 

скорост на вятъра 4 м/s, изключване при скорост на вятъра 25м/s с проектен срок 25 години. 

Съоръжението ще бъде ново, произведената ел. енергия ще бъде отведена посредством подземен 

кабел 20 кV до съществуващ трансформатор 20 кV, намиращ се в северната част на с. Ковачевец. 

От трансформатора ел. енергията постъпва в електроразпределителната мрежа. Подземния 

електропровод ще е с дължина около 1400 м и ще се положи на дълбочина 0,90 м, преминавайки 

през имоти собственост на възложителя и по сервитутната ивица на полските пътища, след 

учредяване право на прокарване. Разглеждания имот, предмет на инвестиционното намерение 

№027004 в землището на с. Ковачевец попада в Зона Б-зона на среден ветроенергиен потенциал. 

За изпълнение на инвестиционното намерение ще се използва съществуващ полски път.   

Най- близко разположената защитена зона /ЗЗ/ BG 0000432 “Голяма река” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на МС 

№122/02.03.2007г. списък от защитени зони се намира на значително отстояние от имота, 

предмет на дейността. За ЗЗ няма издадена от мнистъра на околната среда и водите заповед по 

чл.12, ал.6 от ЗБР. 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, буква „а” и ал.3 от 

Наредбата за ОС, дейността подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

опазване на описаната по-горе ЗЗ. 

Дейността попада към т.3 и) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи 

на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 

МОТИВИ: 

XI. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

12. С реализация на инвестиционното предложение и изграждане на един 

ветрогенератор в собствен поземлен имот при изпълнение на предвидените 

мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда не се 

очаква негативно въздействие върху природни местообитания и местообитания 

на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона. 

13. За присъединяване на произведената ел. енергия към електроразпределителната 

мрежа е представено писмо от 11.02.2009г. на НЕК ЕАД. Не се предвижда 

промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова, за 

достъп и обслужване на съоръжението ще се използва съществуващ полски път  

14. По време на строителните дейности и за реализацията на дейността не е 

необходимо водоснабдяване, не се формират отпадъчни води. 



 

 

15. Няма вероятност от кумулативно въздействие върху предмета и целите на 

опазване на ЗЗ; 

 

XII.   Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

8. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии. 

9. Необходимостта от изграждане на подземна ел. мрежа няма да доведе до засягане 

на ЗЗ по смисъла на ЗБР. 

10. Със съгласувателно становище изх. №47-22-ПСК-0907 от 24.07.2009г. за 

поземлен имот  № 027004, землище с. Ковачевец, общ. Попово, предмет на 

инвестиционното намерение Министерство на здравеопазването гр. София 

съгласува местоположението на съоръжението като съответстващо на 

хигиенните изисквания с което се гарантира здравната защита на селищната 

среда. 

 

XIII. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

7. Изграждането на ветрогенератора със съпътстващата го подземна 

електропроводна линия не засяга ЗЗ съгласно ЗБР, както и защитени територии 

по смисъла на  Закона за защитените територии. 

8. Предвидените мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху птиците, 

а именно: строително-монтажните работи да се извършат след размножителния 

период, извършване на импактен мониторинг, поставяне на радарна инсталация с 

цел предупреждение и изключване на ветрогенератора за предпазване на ята от 

мигриращи птици, подходящо оцветяване и сигнализация с цел елиминиране на 

сблъсъци при лоша видимост) биха довели до намаляване на отрицателното 

въздействие върху птиците, вследствие извършване на строителните дейности и 

реализацията на инвестиционното намерение. 

XIV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични  въздействия, същност, големина, 

комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

4. Имотът, предмет на инвестиционното намерение отстои на 910 м от границите на 

най-близката жилищна зона – с. Ковачевец, общ.Попово. 

5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 

въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и 

експлоатация.  

6. Няма вероятност дейността да доведе до загуба на площ от дадено 

местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на 

видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.  

 

XV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Попово и кмета на с. Ковачевец, общ. 

Попово с уведомление от 30.03.2009г., а засегнатото население чрез обява за инвестиционното 

намерение от 30.03.2009г. Няма постъпили възражения в РИОСВ гр. Шумен срещу 

инвестиционното предложение на К* Х*, гр. *. 

             Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 



 

 

      При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 

възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след 

настъпване на измененията.  

     Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК. 

 
 

     Дата: 15.12.2009 г.                                   ЖИВКА АТАНАСОВА/п/ 

                                                                                                  За Директор на РИОСВ – Шумен 

                                                                                                  /Заповед № 2812/30.11.2009 г. на МОСВ/ 

 

 

 

 

                                                                                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 № ШУ- 41- ПР/2009 г. 

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

среда 

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн 

ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), 

чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, 

бр.73/2007 г.), чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. 

ДВ бр.3/2006г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към 

чл.6 от Наредбата за ОВОС и уведомление на хартиен и електронен носител по чл.10, ал.1 и 

ал.2 от Наредбата за ОС – К* Х* Х* 

 
 

Р Е Ш И Х:  

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: Изграждане на един ветрогенератор с мощност до 3 МW за 

производство на ел. енергия в ПИ №027006 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони 

местоположение: ПИ с номер 027006 в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, площ 12.261 

дка, НТП “Пасище, мера”, местност “Кокичето” 

възложител:  К* Х*, гр. * 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Монтиране на 1 бр. ветрогенератор за производство на електроенергия от възобновяем енергиен 

източник /вятър/ с единична мощност до 3 МW със следните технически характеристики: 

роторен диаметър 112м; височина на гондолата 125м, брой на перките-3 бр., включване при 

скорост на вятъра 4 м/s, изключване при скорост на вятъра 25м/s с проектен срок 25 години. 

Съоръжението ще бъде ново, произведената ел. енергия ще бъде отведена посредством подземен 

кабел 20 кV до съществуващ трансформатор 20 кV, намиращ се в северната част на с. Ковачевец. 

От трансформатора ел. енергията постъпва в електроразпределителната мрежа. Подземния 

електропровод ще е с дължина около 1500 м и ще се положи на дълбочина 0,90 м, преминавайки 

през имоти собственост на възложителя и по сервитутната ивица на полските пътища, след 



 

 

учредяване право на прокарване. Разглеждания имот, предмет на инвестиционното намерение 

№027006 в землището на с. Ковачевец попада в Зона Б-зона на среден ветроенергиен потенциал. 

За изпълнение на инвестиционното намерение ще се използва съществуващ полски път.   

Най- близко разположената защитена зона /ЗЗ/ BG 0000432 “Голяма река” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в приетия с Решение на МС 

№122/02.03.2007г. списък от защитени зони се намира на значително отстояние от имота, 

предмет на дейността. За ЗЗ няма издадена от министъра на околната среда и водите заповед по 

чл.12, ал.6 от ЗБР. 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, буква „а” и ал.3 от 

Наредбата за ОС, дейността подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

опазване на описаната по-горе ЗЗ. 

Дейността попада към т.3 и) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС и подлежи 

на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 

МОТИВИ: 

XVI. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

16. С реализация на инвестиционното предложение и изграждане на един 

ветрогенератор в собствен поземлен имот при изпълнение на предвидените 

мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда не се 

очаква негативно въздействие върху природни местообитания и местообитания 

на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона. 

17. За присъединяване на произведената ел. енергия към електроразпределителната 

мрежа е представено становище от 11.02.2009г. на НЕК ЕАД. Не се предвижда 

промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова, за 

достъп и обслужване на съоръжението ще се използва съществуващ полски път  

18. По време на строителните дейности и за реализацията на дейността не е 

необходимо водоснабдяване и канализация. 

19. Няма вероятност от кумулативно въздействие върху предмета и целите на 

опазване на ЗЗ; 

 

XVII.   Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

11. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии. 

12. Необходимостта от изграждане на подземна ел. мрежа няма да доведе до засягане 

на ЗЗ по смисъла на ЗБР. 

13. Със съгласувателно становище изх. №47-22-ПСК-0906 от 24.07.2009г. за 

поземлен имот  № 027006, землище с. Ковачевец, общ. Попово, предмет на 

инвестиционното намерение Министерство на здравеопазването гр. София 

съгласува местоположението на съоръжението като съответстващо на 

хигиенните изисквания с което се гарантира здравната защита на селищната 

среда. 

 

XVIII. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

9. Изграждането на ветрогенератора със съпътстващата го подземна 

електропроводна линия не засяга ЗЗ съгласно ЗБР, както и защитени територии 

по смисъла на  Закона за защитените територии. 



 

 

10. Предвидените мерки за намаляване на отрицателното въздействие върху птиците, 

а именно: строително-монтажните работи да се извършат след размножителния 

период, извършване на импактен мониторинг, поставяне на радарна инсталация с 

цел предупреждение и изключване на ветрогенератора за предпазване на ята от 

мигриращи птици, подходящо оцветяване и сигнализация с цел елиминиране на 

сблъсъци при лоша видимост) биха довели до намаляване на отрицателното 

въздействие върху птиците, вследствие извършване на строителните дейности и 

реализацията на инвестиционното намерение. 

XIX. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични  въздействия, същност, големина, 

комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

7. Имотът, предмет на инвестиционното намерение отстои на 920 м от границите на 

най-близката жилищна зона – с. Ковачевец, общ.Попово. 

8. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 

въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и 

експлоатация.  

9. Няма вероятност дейността да доведе до загуба на площ от дадено 

местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на 

видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.  

 

XX. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Попово и кмета на с. Ковачевец, общ. 

Попово с уведомление от 30.03.2009г., а засегнатото население чрез обява за инвестиционното 

намерение от 30.03.2009г. Няма постъпили възражения в РИОСВ гр. Шумен срещу 

инвестиционното предложение на К* Х*, гр. *. 

             Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

      При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 

възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след 

настъпване на измененията.  

     Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК. 

 
 

     Дата: 16.12.2009 г.                                   ЖИВКА АТАНАСОВА /п/ 

                                                                                                  За Директор на РИОСВ – Шумен 

                                                                                                  /Заповед № 2812/30.11.2009 г. на МОСВ/ 

 

 

 

 

                                                                                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 № ШУ- 42- ПР/2009 г. 

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

среда 

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. 



 

 

ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), 

чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, 

бр.73/2007 г.), чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. 

ДВ бр.3/2006г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към 

чл.6 от Наредбата за ОВОС и уведомление на хартиен и електронен носител по чл.10, ал.1 и 

ал.2 от Наредбата за ОС – А* Г* А* 

 
 

Р Е Ш И Х:  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: Преустройство на съществуващ стопански двор в птицеферма 

за 2000 бр. пилета в имот №1, кв. 5 на долен стопански двор-ПИ №000903 в землището на гр. 

Велики Преслав, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитени зони 

местоположение: имот №1, кв. 5 на долен стопански двор, на регулационната граница на града, 

ПИ №000903 в землището на гр. Велики Преслав, площ 0.172 дка, НТП “Стопански двор”, 

местност “Илчова Бахча” 

възложител: А* Г* А*, гр. *  

Характеристика на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното намерение представлява идейно решение за създаване на съвременна, 

модерна напълно автоматизирана птицеферма с капацитет 2 000 бр. пилета. Фермата ще се 

изгради в имот №1, кв.5 по плана на гр. Велики Преслав, на ул. “Паисий”, в границите на бивш 

стопански двор в града. Имотът към момента не се използва, в него има една съществуваща 

сграда с площ 360 кв. м, която ще се реконструира и модернизира и ще се използва за 

отглеждане на пилета бройлери, като се планира зареждане на 5-6 партиди годишно. 

Технологията ще включва подово угояване на бройлери върху постеля. След изнасянето й 

постелята ще се събира и транспортира до торохранилище, след което възложителят предвижда 

сключване на договори с фирми за отглеждане на култивирани гъби или със земеделски 

потребители за наторяване на обработваеми земеделски земи. Към сградата има изграден силоз 

за фураж и две битови помещения за персонала. Предвижда се полагане на външна изолация на 

сградата, поставяне на окачени тавани, ремонт на покривната конструкция и вътрешни битово-

санитарни помещения, монтаж на автоматизирана система за хранене и поене на птиците и 

вентилационна система. В птицефермата ще се обособи контролно-пропускателен пункт с 

дезинфекционна зона за дезинфекция на транспортни средства и хора, както и съоръжение за 

временно съхранение на животински отпадъци. Сградата е електрозахранена и водоснабдена с 

изградена вътрешна канализационна мрежа. Терена около сградата е асфалтиран, имота е 

ограден с ограда-лека конструкция, до имота е осигурен достъп чрез съществуващ асфалтиран 

път.  

 Най-близко разположените защитени зони /ЗЗ/ са BG 0000501 “Голяма Камчия”, BG 

оооо421 “Преславска планина” и BG “Тича” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включени в приетия с Решение на МС №122/02.03.2007г. списък от 

защитени зони. 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, буква „а” и ал.3 от 

Наредбата за ОС, дейността подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

опазване на описаната по-горе ЗЗ. 

Дейността попада към т.1 д) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС 

“Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение №1)” и 

подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 



 

 

МОТИВИ: 

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

20. С реализация на инвестиционното предложение в долен стопански двор на 

населеното място след промяна предназначението на съществуващата сграда и 

при изпълнение на предвидените мерки за намаляване на отрицателното 

въздействие върху околната среда не се очаква негативно въздействие върху 

природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-

близко разположените защитени зони. 

21. Дейността ще се реализира в ПИ №1, кв. 5, ул. “Паисий”, намиращ се в 

границите на бивш стопански двор в гр. Велики Преслав на регулационната 

граница на града в посока югоизток.  

22. За осъществяване на дейността не се налага изграждане на съпътстващи линейни 

трасета на инженерната инфраструктура, сградата е електрозахранена и 

водоснабдена с изградена вътрешна канализационна мрежа. Не се предвижда 

промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова, за 

транспортен достъп ще се използва съществуващата по регулация улична мрежа, 

не се налага изграждане на вътрешна пътна инфраструктура.  

23. Предвижда се прилагане на добри земеделски практики при управлението на 

дейностите с животинския тор. Торовата постеля ще се събира и транспортира до 

торохранилище, след което възложителят предвижда сключване на договори с 

фирми за отглеждане на култивирани гъби или със земеделски потребители за 

наторяване на обработваеми земеделски земи, след узряване от 4 до 6 месеца в 

зависимост от сезона. 

24. Не се предвиждат допълнителни площи за временни дейности по време на 

строителството. Строително-ремонтните работи ще се извършат в границите на 

имота, предмет на инвестиционното намерение.  

25. Не се очаква кумулиране с въздействията, резултат от инвестиционно 

предложение за преустройството на сграда в имот №3, кв.5 от долен стопански 

двор в птицеферма за угояване на 2 000 пилета бройлери.  

 

II.   Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии  и не попада в ЗЗ по смисъла на ЗБР. 

2. Със здравно заключение на РИОКОЗ гр. Шумен изх. №ЗК-1442/18.09.2009г. е 

съгласувана Устройствена схема за птицеферма за 2000 бр. пилета в имот №1, 

кв.5, долен стопански двор с възложител А* Г* А* като съответстващо на 

хигиенните изисквания с което се гарантира здравната защита на селищната 

среда. 

3. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в зони от Националната 

екологична мрежа /НЕМ/.   

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Имотът е с НТП “Стопански двор”, реализацията на  дейността не налага промяна 

в отреждането на имота с наличен сграден фонд в стопански двор и не предвижда 

ново строителство.  



 

 

2. Строително-ремонтните работи по преустройството на сградата в птицеферма 

няма да доведе до нарушаване ползването на съседните обекти и няма да излиза с 

влиянието си извън границите на имота. 

3. Не е необходимо изграждане на допълнителна инфраструктура (до имота ще се 

използва съществуващата улична мрежа; има изградени ВиК връзки; не е 

необходимо изграждане на допълнително ел. захранване), което няма да доведе 

до засягане на ЗЗ от НЕМ. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични  въздействия, същност, големина, 

комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Степента на въздействие по време на строително-ремонтните работи се очаква да 

бъде средна, честотата временна а продължителността краткотрайна. 

2. По време на експлоатация на обекта се очаква постоянно и незначително 

въздействие. Не се очаква трансгранично въздействие. 

3. Няма вероятност дейността да доведе до загуба на площ от дадено 

местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на 

видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.  

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Велики Преслав с писмо от 

17.09.2009г., а населението чрез съобщение по РТВ на 17.09.2009г. Няма постъпили възражения в 

РИОСВ гр. Шумен срещу инвестиционното предложение на А* Г* А*, гр. *. Съгласно писмо на 

кмета на общ. Велики Преслав изх. №4621/28.10.2009г. няма постъпили възражения от 

заинтересованите лица във връзка с публикувана обява за инвестиционното намерение във 

вестник “Седмица”, бр.36, 13-19. октомври, 2009г.   

              

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 

възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след 

настъпване на измененията.  

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК. 

 
 

     Дата: 19.12.2009 г.                                   ЖИВКА АТАНАСОВА /п/ 

                                                                                                  За Директор на РИОСВ – Шумен 

                                                                                                  /Заповед № 2812/30.11.2009 г. на МОСВ/ 

 

 

 

 

                                                                                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 № ШУ- 43- ПР/2009 г. 

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

среда 



 

 

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ (обн. 

ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.105/2008г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за 

биологичното разнообразие /ЗБР/, (обн. ДВ.бр.77/2002г., посл. изм. и доп. бр.64/07.08.2007г.), 

чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/ (ПМС № 201/31.08.2007 г., ДВ, 

бр.73/2007 г.), чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (обн ДВ бр.25/2003г., изм. и доп. 

ДВ бр.3/2006г.) и представена писмена документация от възложителя по приложение №2 към 

чл.6 от Наредбата за ОВОС и уведомление на хартиен и електронен носител по чл.10, ал.1 и 

ал.2 от Наредбата за ОС – К* Г* А* 

 
 

Р Е Ш И Х:  

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за  

инвестиционно предложение: Преустройство на съществуващ стопански двор в птицеферма 

за 2000 бр. пилета в имот №3, кв.5 на долен стопански двор-ПИ №000900 в землището на гр. 

Велики Преслав, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитени зони 

местоположение: имот №3, кв. 5 на долен стопански двор, до регулационната граница на града, 

ПИ №000900 в землището на гр. Велики Преслав, площ 2.063 дка, НТП “Стопански двор”, 

местност “Илчова Бахча” 

възложител: К* Г* А*, гр. *  

Характеристика на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното намерение представлява идейно решение за създаване на съвременна, 

модерна напълно автоматизирана птицеферма с капацитет 2 000 бр. пилета. Фермата ще се 

изгради в имот №3, кв.5 по плана на гр. Велики Преслав, на ул. “Паисий”, до регулационната 

граница на града в границите на бивш стопански двор в града. Имотът към момента не се 

използва, в него има една съществуваща сграда с площ 360 кв. м, която ще се реконструира и 

модернизира и ще се използва за отглеждане на пилета бройлери, като се планира зареждане на 

5-6 партиди годишно. Технологията ще включва подово угояване на бройлери върху постеля. 

След изнасянето й постелята ще се събира и транспортира до торохранилище, след което 

възложителят предвижда сключване на договори с фирми за отглеждане на култивирани гъби 

или със земеделски потребители за наторяване на обработваеми земеделски земи. Към сградата 

има изграден силоз за фураж и две битови помещения за персонала. Предвижда се полагане на 

външна изолация на сградата, поставяне на окачени тавани, ремонт на покривната конструкция и 

вътрешни битово-санитарни помещения, монтаж на автоматизирана система за хранене и поене 

на птиците и вентилационна система. В птицефермата ще се обособи контролно-пропускателен 

пункт с дезинфекционна зона за дезинфекция на транспортни средства и хора, както и 

съоръжение за временно съхранение на животински отпадъци. Сградата е електрозахранена и 

водоснабдена с изградена вътрешна канализационна мрежа. Терена около сградата е бетониран с 

изключение на намиращата се в източната част на имота зелена ивица, имота е ограден с ограда-

лека конструкция, до имота е осигурен достъп чрез съществуващ асфалтиран път.  

 Най-близко разположените защитени зони /ЗЗ/ са BG 0000501 “Голяма Камчия”, BG 

оооо421 “Преславска планина” и BG “Тича” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, включени в приетия с Решение на МС №122/02.03.2007г. списък от 

защитени зони. 

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и съгласно чл.2, ал.1, буква „а” и ал.3 от 

Наредбата за ОС, дейността подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите на 

опазване на описаната по-горе ЗЗ. 



 

 

Дейността попада към т.1 д) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС 

“Интензивно животновъдство (инвестиционни предложения, невключени в приложение №1)” и 

подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 

МОТИВИ: 

VI. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 

26. С реализация на инвестиционното предложение в долен стопански двор на 

населеното място след промяна предназначението на съществуващата сграда и 

при изпълнение на предвидените мерки за намаляване на отрицателното 

въздействие върху околната среда не се очаква негативно въздействие върху 

природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-

близко разположените защитени зони. 

27. Дейността ще се реализира в ПИ №3, кв.5, ул. “Паисий”, намиращ се в границите 

на бивш стопански двор в гр. Велики Преслав до регулационната граница на 

града в посока югоизток.  

28. За осъществяване на дейността не се налага изграждане на съпътстващи линейни 

трасета на инженерната инфраструктура, сградата е електрозахранена и 

водоснабдена с изградена вътрешна канализационна мрежа. Не се предвижда 

промяна на съществуващата пътна инфраструктура или изграждане на нова, за 

транспортен достъп ще се използва съществуващата по регулация улична мрежа, 

не се налага изграждане на вътрешна пътна инфраструктура.  

29. Предвижда се прилагане на добри земеделски практики при управлението на 

дейностите с животинския тор. Торовата постеля ще се събира и транспортира до 

торохранилище, след което възложителят предвижда сключване на договори с 

фирми за отглеждане на култивирани гъби или със земеделски потребители за 

наторяване на обработваеми земеделски земи, след узряване от 4 до 6 месеца в 

зависимост от сезона. 

30. Не се предвиждат допълнителни площи за временни дейности по време на 

строителството. Строително-ремонтните работи ще се извършат в границите на 

имота, предмет на инвестиционното намерение.  

31. Не се очаква кумулиране с въздействията, резултат от инвестиционно 

предложение за преустройството на сграда в имот №1, кв.5 от долен стопански 

двор в птицеферма за угояване на 2 000 пилета бройлери.  

 

VII.   Местоположение, в т.ч. чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 

4. Инвестиционното намерение не засяга защитени територии по смисъла на Закона 

за защитените територии  и не попада в ЗЗ по смисъла на ЗБР. 

5. Със здравно заключение на РИОКОЗ гр. Шумен изх. №ЗК-1441/18.09.2009г. е 

съгласувана Устройствена схема за птицеферма за 2000 бр. пилета в имот №3, 

кв.5, долен стопански двор с възложител Калоян Герчев Андреев като 

съответстващо на хигиенните изисквания с което се гарантира здравната защита 

на селищната среда. 

6. Не се предвижда заустване на отпадъчни води в зони от Националната 

екологична мрежа /НЕМ/.   

VIII. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 



 

 

4. Имотът е с НТП “Стопански двор”, реализацията на  дейността не налага промяна 

в отреждането на имота с наличен сграден фонд в стопански двор и не предвижда 

ново строителство.  

5. Строително-ремонтните работи по преустройството на сградата в птицеферма 

няма да доведе до нарушаване ползването на съседните имоти и няма да излиза с 

влиянието си извън границите на имота. 

6. Не е необходимо изграждане на допълнителна инфраструктура (до имота ще се 

използва съществуващата улична мрежа; има изградени ВиК връзки; не е 

необходимо изграждане на допълнително ел. захранване), което няма да доведе 

до засягане на ЗЗ от НЕМ. 

IX. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, 

засегнато население, включително трансгранични  въздействия, същност, големина, 

комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

4. Степента на въздействие по време на строително-ремонтните работи се очаква да 

бъде средна, честотата временна а продължителността краткотрайна. 

5. По време на експлоатация на обекта се очаква постоянно и незначително 

въздействие. Не се очаква трансгранично въздействие. 

6. Няма вероятност дейността да доведе до загуба на площ от дадено 

местообитание, степен на фрагментация на местообитание, безпокойство на 

видовете, време за възстановяване на засегнатата популация.  

 

X. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии:  

 Възложителят е уведомил писмено кмета на Община Велики Преслав с писмо от 

17.09.2009г., а населението чрез обява. Няма постъпили възражения в РИОСВ гр. Шумен срещу 

инвестиционното предложение на К* Г* А*, гр. *.Съгласно писмо на кмета на общ. Велики 

Преслав изх. №4621/28.10.2009г. няма постъпили възражения от заинтересованите лица във връзка 

с публикувана обява за инвестиционното намерение във вестник “Седмица”, бр.36, 13-19. 

октомври, 2009г.   

              

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение 

изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 

подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от 

обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият 

възложител трябва писмено да уведоми РИОСВ гр. Шумен до 14 /четиринадесет/ дни след 

настъпване на измененията.  

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването му на 

заинтересованите лица и организации пред Министъра по реда на АПК. 

 

 
 

     Дата: 19.12.2009 г.                                   ЖИВКА АТАНАСОВА /п/ 

                                                                                                  За Директор на РИОСВ – Шумен 

                                                                                                  /Заповед № 2812/30.11.2009 г. на МОСВ/ 

 

 


