
























































Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я 
Министерство на околната среда и водите 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ШУМЕН 

СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА 
№ШУ-6-11/2011г. 

На основание Решение №122-град Шумен от 22.11.2011г. на Административен съд-град Шумен 
за връщане на преписката на административния орган за произнасяне по Искане на 
възложителя вх.№2852/19.05.2011г. за издаване на становище по ЕО за поземлени имоти, 
предвидени за изграждане на следните ветрогенератори: Pres:03, 07;.Sec:01, 02, 03; Mir: 01, 02, 
03, 04, 05, 07, 14, 16, 17;.Pis: 01, 02, 03, 06, 07, 08, 18; 19; Pam: 02, 03, 06, 09, 12, 13 и 15 и Jil: 01 
и в допълнение към Становище по ЕО на РИОСВ гр. Шумен ЖНУ-5-6/2011г. за съгласуване на 
45 бр. Подробни устройствени планове-Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) в землището на общ. 
Нови Пазар за изграждане на Ветроенергиен парк Мировци с инсталирана мощност не повече 
от 240 MW и чл.26, ал.1, т.2 буква б) от Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми в срока по чл.24 от същата и чл.9, ал.1 от Правилника 
за функциите, задачите и състава на Експертните екологични съвети към РИОСВ 

30 бр. Подробни устройствени планове-Планове за застрояване (ПУП-ПЗ) за изграждане 
на 30 броя ветрогенератори в тях за поземлени имоти с номера: 
с. Мировци - 083007 (Mir 01), 04074 (Mir 02), 004021 (Mir 03), 005058 (Mir 04), 006083 (Mir 
05), 007058 (Mir 07), 037009 (Mir 14), 047008 (Mir 16), 011032 (Mir 17) 
c. Памукчии - 003026 (Pam 02), 004055 (Pam 03), 009025 (Pam 06), 014023 (Pam 09), 016015 
(Pam 12), 015012 (Pam 13), 012095 (Pam 15) 
c. Писарево - 076001 (Pis 01), 066003 (Pis 02), 068001 (Pis 03), 064041 (Pis 06), 063041 (Pis 07), 
057011 (Pis 08), 061020 (Pis 18), 031017 (Pis 19) 
c. Преселка - 026049 (Pres 03), 027060 (Pres 07) 
c. Жилино - 014031 (Jil 01) 
c. Сечище - 014119 (Sec 01), 014039 (Sec 02), 021005 (Sec 03) 
в землището на общ. Нови Пазар за изграждане на Ветроенергиен парк Мировци с 
инсталирана мощност не повече от 240 MW 
Възложител: «Даблю Пи Ем» ООД гр. Варна, ЕИК: 200 787 618 
поради следните мотиви: 
• Представената с ДЕО и приложенията към него информация, както и депозираната такава, 
приложена към Жалба вх.№15-Ж/15.07.2011г. до Министъра на ОСВ и Жалба вх.№18-
Ж/22.08.2011г. до АС град Шумен: Докад от юни, 2011г. на Turnstone Ecology, Вятърен парк 
Мировци: Орнитология-Пояснителен коментар; Становище на д-р Пг 3 е 

НЕ СЪГЛАСУВАМ 



достатъчно пълна и подробна за да обоснове извода за несъгласуване на гореизброените ПУП-
ПЗ поради получено мотивирано становище от Дирекция НСЗП към МОСВ срещу прилагането 
на 30 бр. ПУП-ПЗ. Експертният съвет реши, че не следва да се изисква от възложителя да 
представи в определен срок допълнена или преработена информация, тъй като счита, че не 
подлежат на изясняване факти и обстоятелства от значение на случая. 
• Описаният в ДЕО и в Докада на Turnstone Ecology Limited коридор за мигриращи птици е 
прекъснат и отклонен на фигура 6.5.2.2-7 от ДЕО, поради което е видимо нереален. 
• Въз основа на направената оценка (съдържащо се в доклада по ЕО), като най-
високорискови са определени ветрогенератори, които оказват отрицателни въздействия върху 
видовете белоопашат мишелов, бял щъркел, розов пеликан, малък креслив орел, полски блатар, 
царски орел, вечерна ветрушка, орел змияр, скален орел, черна каня и осояд, които следва да не 
бъдат реализирани, в т.ч. в ДЕО с оглед намаляване на бариерния ефект и осигуряване на 
достатъчно свободни от вятърни турбини пространства за птиците с направление север юг са 
определени и рискови ветрогенератори, които също следва да не се изграждат. 
• При анализа на хоризонталните отстояния на мигриращите ята от трите точки за 
наблюдение през 2009 г. става ясно, че други ВГ, цитирани в Становище по ЕО на РИОСВ гр. 
Шумен № ШУ-5-6/ 2011 г., са на места с по- интензивен поток от птици. 
• Съгласно доклад на БДЗП (посочен и в ДЕО) на 2 км североизточно от с. Жилино, поради 
наличието на заето гнездо от Белоопашат мишелов, както и двойка мишелови, наблюдавана да 
ловува над тези територии (най- често на височина под 100 м), реализация на проекта в тази 
част от територията на ВЕП Мировци би оказало пряко негативно влияние върху вида. 
• Проучваната територия попада в обхвата на миграционния път Via Pontica, поради това е от 
значение за много видове мигриращи птици. Района е от значение за размножителния период, а 
същият около селата Преселка и Мировци се използва и през двата миграционни сезона от бели 
щъркели и хищни птици за почивка и нощувка по време на техния прелет (по доклад, изготвен 
от БДЗП). 
• Според мнението на специалистите, провели полевите изследвания в обхвата на плановете 
попадат територии, които покриват критерии за Орнитологично важно място (ОВМ). 
• Височината на съоръженията съвпада с височинният пояс с най- висока плътност от летящи 
птици в района. Това е доказано от проведените полеви изследвания, според които 
преобладаващата част от птиците (включително и установените световно застрашени видове) 
летят в района на височина под 200 м. 
• Голямото разнообразие от птици и високата им численост в района, както и това, че 
преобладаващата част от тях са наблюдавани в периметъра на въздействие на съоръженията, 
показва, че вероятността от сблъсък с птици, които водят до наранявания и смърт е много 
висока. Това въздействие би довело до съществен отрицателен ефект върху птиците и особено 
върху застрашените видове. 
• Съгласуването на изброените по-горе ПУП-ПЗ за изграждане на ВГ би довело до 
кумулативен ефект върху фронта на миграция (бариерен ефект), миграционен път на птиците, 
пряко увреждане на местообитания, върху гнездящи видове, върху местата за хранене и 
ловуване и др. (както е разгледан и в доклада по екологична оценка). Поради избягване от 
ветрогенераторните съоръжения (посочено и в доклада на Turnstone Ecology) може да доведе до 
изместване на птиците от тяхното местообитание. 
• Според данните, представени в доклад на БДЗП (приложение 6 към доклада за ЕО), в 
района, в който се планира изграждането на ветрогенераторен парк «Мировци» са установени: _ _ 
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* 92 вида мигриращи птици, от които 57 вида са от европейско природозащитно значение 
(SPEC, BirdLife International 2004); 9 вида са световно застрашени и попадат в „световния 
червен списък" на IUCN, а именно: къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), червена каня (Milvus 
milvus), степен блатар (Circus macrourus), царски орел (Aquila heliaca), голям креслив орел 
(Aquila clanga), белошипа ветрушка (Falco); 43 вида са включени в Червената книга на 
Република България; 35 вида са включени в Приложение I на Директива за птиците 
(79/409/ЕИО); общата численост на установените по време на изследванията птици надхвърля 
100 000; 

* 50 вида гнездящи птици, от които 9 вида са включени в Приложение I на Директива за 
птиците (79/409/ЕИО), 
с което прилагането на 30 бр. ПУП-ПЗ ще окаже значително отрицателно въздействие 
върху видовете. 
• Съгласно становище по доклада от Дирекция «Национална служба за защита на природата» 
към МОСВ изх. № 05-08-2487/ 22.06.2011 г., вх. номер в РИОСВ гр. Шумен 3442/ 22.06.2011 г. 
Екологичната оценка се основава на изследването, направено от Turnstone Ecology. От 
събраната за прелета от Turnstone Ecology информация е видно, че генераторите ще имат 
бариерен ефект и следва да бъдат премахнати. 
• Решение на EEC, проведено на 19.12.2011г. 

Настоящото Становище се отнася само за предвидените дейности с 30 бр.ПУП-ПЗ. 
При необходимост от промяната им, на възложителя или на някои от обстоятелствата, 
при които то е издадено, възложителят/новият възложител уведомява за промените 
компетентния орган в срок 14 дни от настъпването им. 

Настоящото Становище не отменя задълженията на възложителя на плановете по 
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. 

Становището може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от датата на съобщаването 
му пред Министъра на околната среда и/или Административен съд Шумен по реда на 
АПК. 

инж. ЛИДИЯ КУНЕВА: 
Директор на РИОСВ гр.Ь 

Дата: . ^ ; .{<4^.2011г. 
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