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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 27 - ПР / 2012г. 

 

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

 
на основание чл. 93, ал.1, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 
чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от 
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 5 във връзка с чл. 2, ал. 1 и 3 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на 
планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), представената писмена документация от 
възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от 
Наредбата за ОС, получено становище от Регионална здравна инспекция Хасково,  
 

Р Е Ш И Х  
  
да се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка за степента на 
въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони за  
инвестиционно предложение за: „Изграждане на ветроенергийна централа «Крумовград» - 
три вятърни парка с обща инсталирана мощност от 124.2 МW в землищата на с. Черничево, с. 
Стражец и с. Горни Юруци, общ. Крумовград и един вятърен парк с обща инсталирана мощност 
от 23 МW в землищата на с. Аврен и с. Черничево, общ. Крумовград, обл. Кърджали”,  
 
което има вероятност при реализацията си да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони BG 0001032 “Родопи Източни”, BG 0002019 “Бяла река” и 
проектозащитена местност „Мъгленишки рид” 
 
възложители:  „ЕЛИКА БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. София 
       ЕИК: 200085390, с адрес 1000 София, общ. Средец, ул. „Узунджовска” № 7-
9, офис 8             и 
      „НЕКО” АД, гр. Атина 
        ЕИК: данъчен номер: 999631399 при Данъчна служба за акционерни 
търговски дружества Атина, отдел „Регистър”, с адрес 1000 София, общ. Средец, ул. 
„Узунджовска” № 7-9, офис 8 
  
Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда добив на електрическа енергия, чрез използване 
силата на вятъра и доставянето й до националната електропреносна мрежа.  
Ветрогенераторите от ветроенергийна централа «Крумовград» ще бъдат разположени 
линейно, по откритите планински била в района на Източни Родопи, в три вятърни парка с 
обща инсталирана мощност от 124.2 МW и един ветропарк с обща инсталирана мощност от 23 
МW, а именно: 

 ВЕП „Горни Юруци” - обща инсталирана мощност от 52,9 MW. Обхваща 23 
ветрогенератора разположени в землищата на с. Стражец (площадки с номер от № 1 
до № 9) и с. Горни Юруци (площадки с номер от № 10 – 23), община Крумовград. Най-
близко до населено място е разположен ВГ № 1 на около 2 km югозападно от с. 
Стражец, а най-отдалечения е на около 3,9 km южно от с. Горни Юруци. 
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 ВЕП „Портата” - обща инсталирана мощност от 43,7 MW. Обхваща 19 ветротурбини 
разположени в землищата на с. Черничево (площадки с номер от № 1 – 13), с. 
Стражец (площадки с номер от № 15 – 18) и с. Горни Юруци (площадка с номер 19), 
община Крумовград. Най-близко до населено място е разположен ВГ № 1 – около 4 km 
източно от с. Черничево, а най-далече ВГ № 19 – над 8 km от същото селище. 

 ВЕП „Влечугово” - обща инсталирана мощност от 27,6 MW. Обхваща 12 
ветрогенератора разположени в землището на с. Черничево, Община Крумовград; 
Площадките на този вятърен парк попадат изцяло в землището на с. Черничево, 
община Крумовград, като най-близката (№ 12) е разположена на 3,8 km източно от 
селото, а най-отдалечената (№ 1) е на 6,5 km североизточно от същото село.  

 ВЕП „Черничево” - обща инсталирана мощност от 23 MW. Обхваща 10 
ветрогенератора разположени в землищата на с. Аврен и с. Черничево, община 
Крумовград; ВП ще се разположи на 2.5 km южно от с. Черничево и се простира на 
дължина от 4.5 km. Площадки от № 1 до № 4 на този вятърен парк попадат в 
землището на с. Аврен, Община Крумовград, а №,№ 5 – 10 в землището на с. 
Черничево от същата община. Най-близко до наслено място е разположен ВГ № 10 
на около 2,2 km южно от с. Черничево, а най-отдалечения е на около 3,5 km 
югоазпадно от същото село. 

 

Инвестиционното предложение разглежда и Електропровод 110 kV за присъединяване към 
националната електропреносна мрежа с обща дължина 38,7 km, преминаващ през 
землищата на: с. Бараци, с. Бойник, с. Вранско, с. Голямо Каменяне, с. Гулия, с. Джанка, с. 
Дъждовник, с. Едрино, с. Клайджиево, с. Качулка, с. Ковил, гр. Крумовград, с. Луличка, с. 
Овчари, с. Полковник Желязово, с. Поточница, с. Рогач, с. Сливарка, с. Стари чал, с. Студен 
кладенец, с. Тинтява, с. Хисар и с. Черничево. Трасето на електропровода минава през 
горски фонд (14,4 км) и през земеделски или необработваеми земи (23,3 км) и ще се свърже 
с подстанцията до ВЕЦ „Студен кладенец”. Общата площ на сервитута необходим за 
трасето на въздушния електропровод възлиза на 774 dka при дължина 38,7 km и ширина 20 
m. 

Общо вятърните генератори в четирите парка ще бъдат 64 броя. За преобразуване на 
вятърната енергия в електрически ток ще се използват съвременни вятърни генератори с 
гарантираното качество на германската фирма ENERCON, тип Е-82 E2 с номинална 
мощност 2,3 MW. 

 
.Данни за статута на засяганите територии от СЕРВИТУТА на площадките на ВЕП „Горни Юруци” 

ВГ № ЕКАТТЕ 
Имот 

№ 
Иденти-
фикатор 

Вид 
 собственост 

НТП Собственик Ползвател 

1.  
81743 

 

7420 
7394 

0.533 
0.507 

Държавна частна 
Държавна частна 

Поляна 
Залесена горска 

територия 

МЗХ – ДГС 
МЗХ - ДГС 

ДГС- 
Крумовград 

2.  81743 
7420 
7452 

0.533 
0.566 

Държавначастна 
Държавначастна 

Поляна 
Залесена горска 

територия 

МЗХ – ДГС 
МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

3.  
 

81743 

7415 
7416 
7452 

0.528 
0.529 
0.566 

Държавначастна 
Държавначастна 
Държавначастна 

Залесена горска 
територия 

Поляна 
Залесена горска 

територия 

МЗХ - ДГС 
МЗХ - ДГС 
МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

4.  81743 7453 0.567 Държавначастна Поляна МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

5.  81743 
7458 
7453 

0.572 
0.567 

Държавначастна 
Държавначастна 

Залесена горска 
територия 

Поляна 

МЗХ – ДГС 
МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

6.  81743 
7451 
7453 

0.565 
0.567 

Държавначастна 
Държавначастна 

Залесена горска 
територия 

Поляна 

МЗХ – ДГС 
МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

7.  81743 

7477 
7451 
7478 

0.591 
0.565 
0.592 

Държавначастна 
Държавначастна 
Държавначастна 

Поляна 
Залесена горска 

територия 
Залесена горска 

територия 

МЗХ – ДГС 
МЗХ – ДГС 
МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

8.  81743 7477 0.591 Държавначастна Поляна МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 
9.  81743 7477 0.591 Държавначастна Поляна МЗХ – ДГС ДГС-Крумовград 



 3 

7478 0.592 Държавначастна Залесена горска 
територия 

МЗХ - ДГС 

10.  16660 8176 0.318 Държавна частна Поляня МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

11.  16660 
8295 
8367 

0.438 
0.510 

Държавна 
публична 

Поляна 
 

МО  под. 56320 
МЗХ - ДГС 

ДГС-Крумовград 

12.  16660 
8295 0.438 Държавна 

публична 
Поляна МО  под. 56320 

ДГС-Крумовград 

13.  16660 
8295 0.438 Държавна 

публична 
Поляна МО  под. 56320 ДГС -

Крумовград 

14.  16660 

8295 
8366 

0.438 
0.509 

Държавна 
публична 
Държавна 
публична 

Поляна 
Залесена горска 

територия 

МО  под. 56320 
МО  под. 56320 

ДГС-Крумовград 

15.  16660 

8295 
8366 

0.438 
0.509 

Държавна 
публична 
Държавна 
публична 

Поляна 
Залесена горска 

територия 

МО  под. 56320 
МО  под. 56320 

ДГС-Крумовград 

16.  16660 

8295 
8366 

0.438 
0.509 

Държавна 
публична 
Държавна 
публична 

Поляна 
Залесена горска 

територия 

МО  под. 56320 
МО  под. 56320 

ДГС-Крумовград 

17.  16660 
8295 0.438 Държавна 

публична 
Поляна МО  под. 56320 

ДГС-Крумовград 

18.  16660 
8295 0.438 Държавна 

публична 
Поляна МО  под. 56320 

ДГС-Крумовград 

19.  16660 

8223 
8370 

0.366 
0.513 

Държавна частна 
Държавна 
публична 

Залесена горска 
територия 

Залесена горска 
територия 

МЗХ – ДГС 
МО под. 56320 

ДГС-Крумовград 

20.  16660 

8223 
8295 
8370 

0.366 
0.438 
0.513 

Държавна частна 
Държавна 
публична 
Държавна 
публична 

Залесена горска 
територия 

Поляна 
Залесена горска 

територия 

МЗХ – ДГС 
МО  под. 56320 
МО  под. 56320 ДГС-Крумовград 

21.  16660 

8295 
8370 

0.438 
0.513 

Държавна 
публична 
Държавна 
публична 

Поляна 
Залесена горска 

територия 

МО  под. 56320 
МО  под. 56320 

ДГС-Крумовград 

22.  16660 
8220 0.363 Държавна частна Залесена горска 

територия 
МЗХ – ДГС 

ДГС-Крумовград 

23.  16660 
8220 0.363 Държавна частна Залесена горска 

територия 
МЗХ – ДГС 

ДГС-Крумовград 

ЕКАТТЕ 81743  -   с. Стражец;                 ЕКАТТЕ 16660 – с. Горни Юруци 

 
 

Данни за статута на засяганите територии от СЕРВИТУТА на площадките на ВЕП „Портата” „” 

ВГ 
№ 

ЕКАТТЕ 
Имот 

№ 
Иденти-
фикатор 

Вид 
 собственост 

НТП Собственик Ползвател 

1.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

2.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

3.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

4.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

5.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

6.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

7.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

8.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

9.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

10.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

11.  81027 6960 17.927 Държавна Други нестопански МВР ПОД. 56520 МВР и ДГС 
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публична терени 

12.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

13.  81027 6960 17.927 
Държавна 
публична 

Други нестопански 
терени 

МВР ПОД. 56520 
МВР и ДГС 

14.  81027 
6960 
7188 

17.927 
0.214 

Държавна 
публична 
Държавна частна 

Други нестопански 
терени  
Поляна 

МВР ПОД. 56520 
МЗХ – ДГС 

МВР и ДГС 
ДГС-
Крумовград 

15.  81743 
7471 
7187 

0.585 
0.213 

Държавна частна 
Държавна частна 

Залесена горска 
територия 
Залесена горска 
територия 

МЗХ – ДГС 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

16.  81743 7187 0.213 Държавна частна 
Залесена горска 
територия 

МЗХ – ДГС ДГС-
Крумовград 

17.  81743 
7187 
7471 

0.213 
0.585 

Държавна частна 
Държавна частна 

Залесена горска 
територия 
Залесена горска 
територия 

МЗХ – ДГС 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

18.  81743 
7187 
7471 

0.213 
0.585 

Държавна частна 
Държавна частна 

Залесена горска 
територия 
Залесена горска 
територия 

МЗХ – ДГС 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

19.  16660 
8090 
8091 

0.231 
0.232 

Държавна 
публична 
Държавна 
публична 

Залесена горска 
територия 
Поляна 

МО  под. 56320 
МО  под. 56320 ДГС-

Крумовград 

ЕКАТТЕ 81743  - с. Стражец; ЕКАТТЕ 81027  - с. Черничево; ЕКАТТЕ 16660 – с. Горни Юруци 

 
 

 
 

Данни за статута на засяганите територии от СЕРВИТУТА на площадките на ВЕП „Черничево” 

ВГ № ЕКАТТЕ 
Имот 

№ 
Иденти-
фикатор 

Вид 
 собственост 

НТП Собственик Ползвател 

1 00093 
1347 

 
1366 

12.306 
 

12.325 

Общинска 
 
Държавна частна 

изоставено трайно 
насаждение 
горскостопанска територия 

Общ. 
Крумовград 
МЗХ – ДГС 

Общ. 
Крумовград  
ДГС-Крумовград 

Данни за статута на засяганите територии от СЕРВИТУТА на площадките на ВЕП „Влечугово” 

ВГ № ЕКАТТЕ 
Имот 

№ 
Иденти-
фикатор 

Вид 
 собственост 

НТП Собственик Ползвател 

1 81027 6152 17.118 Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

2 81027 6152 17.118 Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

3 81027 6152 17.118 Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

4 81027 6152 17.118 Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

5 81027 6152 17.118 Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

6 81027 6378 17.344 Държавна частна Пасище, мера 
Държавен поземлен 

фонд 
ДГС-
Крумовград 

7 81027 6378 17.344 Държавна частна Пасище, мера 
Държавен поземлен 

фонд 
ДГС-
Крумовград 

8 81027 6436 17.402 Държавна частна 
Горско пасище МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

9 81027 6436 17.402 Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

10 81027 6436 17.402 Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

11 81027 6436 
17.402 

Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

12 81027 6436 
17.402 

Държавна частна Горско пасище 
МЗХ – ДГС ДГС-

Крумовград 

ЕКАТТЕ 81027  - с. Черничево 
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3735 
3736 

516.3 
516.4 

Частна 
Частна 

дървопроизводителни 
горски площи 

физическо 
лице 
физическо 
лице 

физическо лице 
физическо лице 

2 00093 
1348 

 
1366 

12.307 
 

12.325 

Общинска 
 
Държавна частна 

изоставено трайно  
насаждение 
горскостопанска територия 

Общ. 
Крумовград 
МЗХ - ДГС 

Общ. 
Крумовград 
ДГС-Крумовград 

3 00093 1366 12.325 Държавна частна горскостопанска територия МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

4 00093 1366 12.325 Държавна частна горскостопанска територия МЗХ - ДГС ДГС-Крумовград 

5 81027 
6929 

 
6725 

17.896 
 

17.692 

Общинска 
 
Държавна частна 

изоставено трайно 
насаждение 
горско пасище 

Община 
Крумовград 
МЗХ - ДГС 

Общ. 
Крумовград 
ДГС-Крумовград 

6 81027 6725 17.692 Държавна частна горско пасище МЗХ - ДГС  ДГС-Крумовград 

7 81027 6725 17.692 Държавна частна горско пасище МЗХ - ДГС  ДГС-Крумовград 

8 81027 
6935 

 
6725 

17.902 
 

17.692 

Държавна частна 
 
Държавна частна 

пасище с храсти 
 
горско пасище 

Държавен 
поземлен фонд 
МЗХ - ДГС 

ДГС-Крумовград 
 
ДГС-Крумовград 

9 81027 
6935 

 
6725 

17.902 
 

17.692 

Държавна частна 
 
Държавна частна 

пасище с храсти 
 
горско пасище 

Държавен 
поземлен фонд 
МЗХ - ДГС 

ДГС-Крумовград 
 
ДГС-Крумовград 

10 81027 6725 17.692 Държавна частна горско пасище МЗХ - ДГС  

ЕКАТТЕ 00093  - с. Аврен                                             ЕКАТТЕ 81027  - с. Черничево 

 

За монтиране на вятърните турбини ще бъдат обособени площадки във формата на 
квадрат, с размери на страната около 15 m или за железобетонната основа на пилона на 
всеки ветрогенератор сa необходими 225 m2 постоянно заета площ. На площадката ще се 
монтират вятърен генератор и комплексен трансформаторен пост, който може да бъде 
разположен вътре в кулата на ветрогенератора или до нея. За временни дейности, свързани 
с монтаж и оборудване на всеки от ветрогенераторите е необходима допълнителна площ от 
2500 m2.  

 
На практика по време на строителството на четирите ВЕП общо ще са необходими 
160,0 dka, като от тях по време на експлоатацията заети от постаментите на ВГ ще останат 
14,4 dka. 
Изграждането и оформянето на допълнително необходимата пътна инфраструктура и на 
кабелните трасета ще се извършва, като максимално се използват съществуващите горски 
пътища, които при необходимост ще се подравнят и разширят с около 4 m (общо до 7 m) при 
съблюдаване на 12% наклони и след това ще се заздравяват с подходяща пътна основа. 
Предвижда се изграждане и на нови пътища, предимно пътни отклонения от основните 
пътища, които да обезпечат трафика на тежката механизация, която ще се ползва за 
транстпорт на пилоните, вятърните турбини, ротора, лопатките и др.  
Едновременно с разширяването и изграждането на пътните връзки за достъп до съответния 
ВЕП и между отделните ВГ в него, ще се изкопаят и кабелни трасета в сервитута на пътните 
връзки. След като бъдат положени всички кабели се пристъпва към обратно засипване на 
кабелните трасета с изкопаните преди това земни маси.  

Покрай всички видове пътища ще се осигурят и дренажни канали. 
 

 
ВЕП 

Брой ВГ 

Временни работни площадки 
Постоянно нарушени площадки - 

основа на ВГ 

Площ на 1 брой 
(дка) 

Обща площ за 
ВЕП (дка) 

Площ на 1 бр. 
(дка) 

Обща площ за 
ВЕП (дка) 

Влечугово 12 2,500 30,000 0,225 2,700 

Портата 19 2,500 47,500 0,225 4,275 

Г. Юруци 23 2,500 57,500 0,225 5,175 

Черничево 10 2,500 25,000 0,225 2,25 

Всичко 64 10 160,000 0,9 14,4 
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Съгласно представената информация, терените предвидени за изграждане на ветропарка 
попадат в границите на защитена зона ВG 0001032 „Родопи Източни” за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна и ВG 0002019 „Бяла река” за 
опазване на дивите птици. Изграждането на инфраструктурните обекти (електропровод, 
пътища, пътни отклонения) подадат в защитени зони ВG 0002013 „Студен кладенец”, ВG 
0002071 „Мост Арда” и ВG 0002012 „Крумовица”. Предвид разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 
от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта 
с предмета и целите на опазване на цитираните защитени зони.  
В изпълнение на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, инвестиционното предложение следва да 
се счита за допустимо спрямо режима на защитени зони: 
ВG 0002019 „Бяла река” за опазване на дивите птици, определена с влязлата в сила 
Заповед № РД-575/08.09.2008г. на МОСВ.  
ВG 0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, определена с влязлата в сила 
Заповед № РД-766/28.10.2008г. на МОСВ  
ВG 0002071 „Мост Арда” за опазване на дивите птици, определена с влязлата в сила 
Заповед № РД-784/29.10.2008г. на МОСВ 
ВG 0002012 „Крумовица” за опазване на дивите птици, определена с влязлата в сила 
Заповед № РД-765/28.10.2008г. на МОСВ. 
Реализацияна на инвестиционното предложение засяга проектозащитена местност 
„Мъгленишки рид”, със стартирала процедура за обявяване, която не е завършила към 
настоящия момент. 
На основание чл. 40, ал. 3, от Наредбата за ОС, по критериите на чл. 16 от същата, е 
извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в описаните по-горе защитени зони. 
 
 

МОТИВИ: 
 
 
I. Характеристика 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. Разполагането на елементите на ветроенергийните генератори е върху линейни 
структури на ландшафта, където птиците, предмет на опазване в защитена зона ВG 
0002019 „Бяла река” и ВG 0002012 „Крумовица” се концентрират по време на 
миграция и съществува значителен риск от сблъсък.  

2. При изграждане на ветроенергийните паркове се използват билни части на 
ландшафта, където съществува риск от сблъсък с реещи се грабливи птици, предмет 
на опазване в защитена зона BG 0002019 „Бяла река” „Крумовица” BG0002012. 

 
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района: 

 
1. В района на реализация на инвестиционното предложение се регистрирани места за 

хранене, както и миграционни пътища на различни видове лешояди, предмет на 
опазване в защитени зони по Директива за птиците ВG 0002019 „Бяла река” и ВG 
0002012 „Крумовица”. Изграждането на ветроенергийните паркове и прилежащите им 
инфраструктурни обекти може да окаже трайно негативно въздействие и практически 
да намали значително популациите на тези изключително редки за страната видове.  

 
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
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1. Изграждането на ветроенергийните паркове е в район с голям процент стари гори, 
които са местообитания на различни видове прилепи, предмет на опазване в 
защитена зона „Родопи Източни”. Реализацията на инвестиционното предложение е 
възможно да окаже трайно негативно влияние върху популациите на прилепите.  

2. Изграждането на ветроенергийните паркове е възможно да унищожи или 
фрагментира (разкъса) местообитанията на различни видове животни – плячка на 
хищните птици предмет на опазване в защитени зони ВG 0002019 „Бяла река” и ВG 
0002012 „Крумовица” по Директива за опазване на дивите птици.  

3. Изграждането на ветроенергийните паркове е възможно да унищожи или 
фрагментира (разкъса) местообитанията на различни видове животни – предмет на 
опазване в защитена зона ВG 0001032 „Родопи Източни” по Директива за 
местообитанията.  

 
IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
 

1. В докладът за ОВОС следва да се оцени въздействието от заявените параметри 
(мощността на предвидените съоражения – от 2,3 МW, както и диаметър на ротора 
– 82 м и височина на вала – 78 м) върху цялостния облик на ландшафта и 
въздействието върху близкото население по отношение на генериран шум, 
инфразвук, вибрации и електромагнитни лъчения.  

2. В докладът за ОВОС следва да бъде определено точното разположение на 
населените места до площадките за разполагане на вятърните генератори. 

3. В докладът за ОВОС следва да бъде определен точният подход /достъп/ до всеки 
имот, в който ще бъде монтиран ветрогенератор. 

4. В докладът за ОВОС следва да бъдат определени местоположението и точните 
дължини на:  

 нови пътища, които ще бъдат изграждани (в т. ч. пътни отклонения от 
основните пътища); 

 разширяването и изграждането на пътните връзки; 

 черните пътища, които ще бъдат реконструирани и ремонтирани; 
5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 

въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация.  
 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:  
 
Възложителят е уведомил писмено кметовете на населените места, а засегнатото 
население чрез обява в местен вестник. Срещу осъществяване на инвестиционното 
предложение до момента няма постъпили възражения.  
В докладът за ОВОС е необходимо да бъде отчетен обществения интерес към 
инвестиционното предложение.  
 
Докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) да бъде структуриран по 
изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС, като се вземе предвид следното: 
 

 При определяне на същността и степента на въздействие да бъдат съблюдавани 
критериите на чл. 22 от нея, като се вземат предвид препоръките на Постоянния 
комитет на бернската конвенция – за оценка на местата за поставяне на 
ветрогенератори. Заключенията за степента на въздействие върху видове птици, 
предмет на опазване в защитени зони ВG 0002019 „Бяла река” и ВG 0002012 
„Крумовица”, да се направят в резултат от най-малко едногодишно предварително 
проучване на видовете и тяхното поведение на терена на инвестиционното 
предложение и в близост до него.  

 При изготвянето на ДОСВ да се вземат публикуваните на интнернет страницата на 
МОСВ „Методически указания за практическо прилагане на изискванията на 
нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на вятърни 
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генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи”, в частта им за 
ВГ. 

 Да бъдат разгледани и оценени всички възможни алтернативни варианти по 
отношение местоположението, технически характеристики, брой на ВГ и др., вкл. 
инфраструктурни елементи на инвестиционното предложение, по смисъла на § 3, т. 7 
от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС.  

 При определяне на степента на въздействие да бъдат използвани количествени 
оценки за очакваните загуби на видове (численост и плътност на популациите) и 
природни местообитания, предмет на опазване в защитени зони ВG 0002019 „Бяла 
река”, „Крумовица” и ВG 0001032 „Родопи Източни”, както по отношение на 
представеността им в дадената защитена зона, така и в мрежата от защитени зони.  

 Да бъдат предложени и оценени изпълними и контрулируеми смекчаващи очакваното 
отрицателно въздействие мерки спрямо конкретно установените въздействия. 

 Предвид предмета на опазване в зоните, оценката за съвместимост да бъде 
възложена на колектив от експерти в областта на орнитологията, общата зоология 
и ботаниката, отговарящи на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОС.  

 Докладът за степента на въздействие да бъде представен, съгласно изискванията на 
чл. 24, ал. 1 от Наредбата за ОС.  

 Подробна информация за защитените зони, за териториалния им обхват и предмета 
и целите на опазване в тях, може да бъде намерена на сайта 
http://www.natura2000bg.org или през сайта на Европейската комисия 

http://www.natura2000eea.europa.eu. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет.  
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно-

процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 
Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 
 
 
инж. Д. Илиев: 
Директор РИОСВ Хасково 
 
 
 

Дата: 15.05.2012г. 

http://www.natura2000bg.org/
http://www.natura2000eea.europa.eu/

