
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 по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ № БС-34-ПР/. /9-оьж
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието

върху околната среда

На основание чл. 81, ал.1, т. 2, чл.93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /НУРИОВОС/, чл. 31 ал. 4 и ал.6 от Закона 
за биологичното разнообразие; чл. 2 ал. 1, т.1, чл.4, чл. 6а, т. 2, чл. 40, ал. 4 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
/Наредбата за ОС/ и представена писмена документация от възложителя по приложение № 
2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и по чл.Ю, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС с вх. № ПД- 
2135(3) от 18.10.2021 г., допълнително представена информация от 13.12.2022 г. и от 
25.02.2022 г., както и получено становище от Регионална здравна инспекция, гр. Бургас 
(РЗИ-Бургас) с изх. № 10-173-4/01.03,2022г.,

да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Поставяне на два броя ветрогенератора, трафопост и изграждане на хале -  
склад в поземлен имот № 07079.8.495 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, община 
Бургас”, реализацията на което има вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природните местообитания, популации и местообитания 
на видове, предмет на опазване в защитените зони и човешкото здраве

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Инвестицинното предложение е свързано с поставяне на два броя ветрогенератора, 
трафопост и изграждане на хале -  склад в поземлен имот № 07079.8.495 по КК на гр. 
Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, община Бургас. Генераторите ще бъдат със следните 
характеристики:

- Диаметър на ротора 31 м;
- Височина на втелката 36 м;
- Включваща скорост -  4 m/s ;
- Изключваща скорост -  25 m/s ;
- Свръх скоротс - 60 m/s .

Р Е Ш  И Х

възложител: ХРИСТО КОЛЕВ 
МИНЧО ИВАНОВ

М 750-400 kW
- Номинална мощност 400 k W

М 750-250 k W

250 kW
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93,
ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 3 „Енергийно стопанство”, буква „и” „съоръжения за 
производство на електроенергия посредством силата на вятъра” и подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Съгласно 
разпоредбитена чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл, 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите 
на опазване на защитените зони от екологичната мрежа Натура 2000.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е 
директорът на РИОСВ-Бургас.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване в защитените зони, по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 
проведена чрез процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена 
в настоящото решение.

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (Натура 2000 място). Най-близо разположената защитена зона 
(на 1,80км) е BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№ РД-131/10.02.2012г. (обн., ДВ, бр.23/2012г.), изменена и допълнена със Заповед № РД- 
308/31.03.2021г. за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна (обн. ДВ, бр.48/08.06.2021г.) и двете на министъра на околната 
среда и водите.

След анализ на представената документация и на основание чл.40, ал.З от Наредбата 
за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка за вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която, гореописаното инвестиционно 
предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в най- 
близо разположената защитена зона с код BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на 
дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

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 ще се реализира в поземлен имот 07079.8.495 по 
КК на гр. Бургас, с площ 7647 кв.м с начин на трайно ползване „изоставена орна земя” и 
трайно предназначение на територията „земеделска”.

2. Съгласно получено писмо от Община Бургас с техен изх. № ЕД-4595/1/ от 
10.12.2021 г., на най-малко 300 м от поземлен имот 07079.8.495 е разположена 
устройствена зона 07079/60 по ОУП на гр. Бургас, представляваща територии за вилни 
зони. На около 450 м от имота са разположени имоти с жилищно предназначение в 
устройствена зона 9/Пп по ОУП.

3. Реализацията на инвестиционното предложение има вероятност да промени 
изгледните характеристики на ландшафта в района и да създаде шумов дискомфорт на 
околната среда и хората.
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството 
и регенеративпата способност на природните ресурси в района:

1. Съгласно действащ Общ устройствен план на гр. Бургас, одобрен с Решение №51-  
1/21.07.2011 г. на Общински съвет Бургас, имотът попада в проектните строителни 
граници на населеното място, в устройствена зона 5/Смф 1 -  многофункционална 
устройствена зона с преобладаващи производствени дейности.

2. Със Заповед № 1074/2005 г. е одобрен ПУП-ПРЗ за имот пл. № 79, масив 15 в 
местност „Кара Баир -  Е”, ж.р „Меден Рудник” гр. Бургас, който се състои в обособяване 
на УПИ 1-79, отреден за генератор трифазен- асинхронен.

3. След извършена проверка по наличната към момента в РИОСВ-Бургас цифрова 
информация и модели за разпространение на дюнни природни местообитания по 
Черноморското крайбрежие е установено, че имотът няма характеристика на пясъчни 
дюни.

III. Способност за асимилация па екосистемата в естествената околна среда:
1. Задължително условие при този тип инвестиционни предложения е изследването на 

пригодността на терените за поставяне на обекти за производство на ел.енергия от 
възобновяеми енергийни източници -  вятърни генератори във връзка с всички аспекти на 
опазването на птиците, като се обърне внимание на специфичната чувствителност на 
отделните видове птици (или групи видове). Необходимо е прогнозната оценка на 
очакваните въздействия върху птиците да се извърши преди строителството, и да се изведе 
на база проведено орнитонаблюдение в района на площадката (местоположение на имота) 
при продължителност най-малко една година (два полеви сезона -  пролетен и есенен).

2. Предвидено е инвестиционното предложение да се реализира в имот с площ (7,647 
дка), представляващ по начин на трайно ползване „изоставена орна земя”. При запазването 
на настоящия си вид теренът може да се ползва като местообитание или място за контакт и 
генетичен обмен на срещащи се видове от фауната, представляващи трофична база за част 
от видовете птици срещащи се в района.

3. Фрагментация на местообитанията на птици се предизвиква от изграждане ма 
фундаментите на устройствата и инфраструктурата, рудерализация, настаняване на 
инвазивни видове в местообитанията, поради промяната на начина на трайно и реално 
ползване на земята. Фрагментацията на местообитанията може да има вредно въздействие 
върху структурата и динамиката на популациите при много видове и групи от видове.

4. Реализацията на инвестиционното предложение (в част поставяне на 
ветрогенератори) има вероятност да окаже косвено влияние върху популации на видове, 
чиито местообитания са предмет на опазване на намиращите се в близост защитени зони.

IV  Характеристики на потенциалните въздействия -  териториален обхват, 
засегнато население, включително транегранични въздействия, същност, големина, 
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1 . Съгласно становище на Регионална здравна инспекция-Бургас /с изх. № 10-173- 
46/01.03.2022 г./ не е осигурено разстояние не по-малко от 500 м от вятърните генератори 
до територията на най-близкото населено място, съгласно чл. 141, ал. 1 от Наредба № 14 
от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и 
ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и 
разпределение на електрическа енергия.
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2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България.

V, Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 
технологии:

1. Съгласно изискванията на чл, 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят 
и компетентният орган РИОСВ-Бургас са обявили инвестиционното предложение.

2. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закопа за опазване на околната среда 
компетентният орган е уведомил писмено кмета на Община Бургас, чиято територия е 
засегната от осъществяването на инвестиционното предложение, а чрез него и засегнатото 
население.

3. В изпълнение на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС е осигурен обществен достъп 
до информацията по Приложение № 2 от Наредбата, както следва:

- от компетентния орган, чрез интернет страницата на РИОСВ-Бургас;
- от Община Бургас, на чиято територия ще се осъществи инвестиционното 

предложение.
4. С писмо с изх. 32-00-703(1 )/08.11.2021 г. Кмета на Община Бургас уведомява 

РИОСВ-Бургас, че информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС е оповестена чрез поставяне на съобщение на информационното табло и на 
интернет страницата на Община Бургас за най-малко 14 дни с цел изразяване на 
становища от заинтересовани лица, като в резултат не са постъпили мнения, възражения и 
становища.

5. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ-Бургас няма 
постъпили, жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение.

VI. По отношение изискванията на Наредбата за условията и реда за 
извършване на ОВОС

За провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да се предприемат следните 
действия:

• В съответствие с разпоредбите на чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10, ал. 1 от 
НУРИОВОС е необходимо да се изработи задание за обхвата на ДОВОС, което да 
съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба.

• При изготвяне на заданието Ваше задължение, съгласно изискванията чл. 9, ал. 1 
на Наредбата по ОВОС, е да организирате провеждането на консултации, в т.ч. със 
специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или 
местните му структури, Басейнова дирекция „Черноморски район”, засегнатата 
общественост, както и с РИОСВ-Бургас, след което да се изготви справка за извършените 
консултации, с мотивите за приетите и неприети бележки и препоръки - чл. 9, ал.5 от 
НУРИОВОС.

• Информацията получена при консултациите се използва при изработване на 
заданието. На основание чл.10, ал.5 от НУРИОВОС, възложителят задължително 
провежда консултация по изработеното задание с компетентния орган по околна среда.

VII. На основание гореизложеното и съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредбата за ОС, 
към доклада за ОВОС, като отделно приложение, трябва да се представи оценка за 
степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони 
върху защитени зони с код BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване на природните
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местообитания и на дивата флора и фауна и BG0000271 „Мандра-Пода” за опазване 
на дивите птици, като същият ще бъде неразделна част от Доклада по ОВОС.

Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) върху защитените зони, 
следва да бъде структуриран по изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС. При 
определяне на същността и степента на въздействие на инвестиционното предложение да 
бъдат съблюдавани критериите по чл. 22 от нея и да се вземе предвид следното:

1. Да бъде извършено описание и оценка на други планове, програми, проекти или 
инвестиционното предложение, които в комбинация с това инвестиционно предложение 
могат да окажат неблагоприятно въздействие върху описаните защитени зони.

2. Да се оцени увеличаването на въздействието върху защитените зони от 
изграждането и експлоатацията на елементи на инфраструктурата.

3. Да бъдат предложени конкретни смекчаващи отрицателното въздействие или 
възстановителни мерки.

4. Да се оцени ще има ли фрагментация на местообитание или популация на видовете 
и каква ще е продължителността й.

5. Предвид сроковете за реализация на ИП, ще има ли безпокойство на видовете, 
предмет на опазване в зоната и какво е то.

6. Необходимо е да се изясни вероятното въздействие, шум, вибрации и 
електромагнитни излъчвания върху биологичното разнообразие от ветровите генератори, 
както и дейностите, свързани е поддръжката им, включително движението на автомобили.

7. Необходимо е да се изготви анализ за кумулативния ефект от реализацията, какго 
на този обект, така и на други (еднакви/различни по вид) инвестиционни предложения в 
имоти в същата и в съседни местности в землището на ж.к. „Меден Рудник“. За този 
анализ да се има предвид факта, че нарастването на броя на турбините в даден район е 
съпроводено с увеличаване на риска от сблъсъци на птици.

Докладът за оценка на съвместимостта за инвестиционно предложение „Поставяне 
на два ветрогенератора, трафопост и изграждане на хале -  склад в ПИ с идентификатор 
07079.8.495, местност „Кара Баир -  Е“, ж.к. „Меден Рудник“, землище на гр. Бургас, 
община Бургас“ следва да бъде структуриран по изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата 
за ОС. При определяне на същността и степента на въздействие на плана да бъдат 
съблюдавани критериите на чл. 22 от нея.

Оценката за съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на по-горе 
описаната защитена зона следва да се извърши от екип експерти с компетентност в 
областта на опазване на местообитанията и видовете, включени в Приложения № 1 и 2 от 
Закона за биологичното разнообразие, отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 от 
Наредбата за ОС.

Към доклада да се приложат документите, удостоверяващи изискванията и 
обстоятелствата по чл. 9 от Наредбата за ОС.

Във връзка с чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ОС, Ви уведомяваме, че цялата налична 
информация за предмета и целите на опазване на защитените зони може да се намери на 
интернет страницата на Министерство на околната среда и водите -  Информационна 
система за Натура 2000 в България.

Решение №  БС-34-ПР/2022г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение:
„Поставяне на два броя ветрогенератора, трафопост и изграждане на хале -  склад в 
поземлен имот № 07079.8.495 по КК на гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, община Бургас”.

IУИ V Ь гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица”  67, ет.З, п.к.388 
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e-mail: riosvbsfSunacs.bg
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Заинтересованите лица могат да обжалват решението в 14 дневен срок от 
съобщаването му по реда па чл. 133 от АПК чрез Директора на РИОСВ Бургас пред 
Министъра па ОСВ и Административен съд.

Директор па РИОСВ-Бургас
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