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Представено от “Вентус Дивелопмънт” ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) „промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, 
височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м“ в поземлен имот №77390.27.70, 
землище на село Храброво, община Балчик, възложител: “Вентус Дивелопмънт” ЕООД.

Във връзка с представено от “Вентус Дивелопмънт” ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) „промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 
5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м“ в поземлен имот 
№77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, възложител: “Вентус 
Дивелопмънт” ЕООД, в съответствие с разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията 
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за 
ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за следното:

І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „промяна в параметрите на един 

генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър 
на ротора до 150 м“ в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община 
Балчик, възложител: “Вентус Дивелопмънт” ЕООД. 

2. Настоящото ИП има връзка с издадени: 
-    Решение № 93-ПР/ 2013 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда за „изграждане на два вятърни 
генератора с номинална мощност до 3,00 MW, височина на кулата до 119 м и 
диаметър на ротора до 112 м в обхвата на поземлени имоти (ПИ): № 77390.26.44 
(номер по предходен план 26.38) и № 77390.27.70 (номер по предходен план 27.69), с 
трайно предназначение на територията – урбанизирана, и начин на трайно ползване – 
за електроенергийно производство,  в землището на с. Храброво, община Балчик; 

-    Решение № 123-ПР/ 2011 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда за “изграждане на два вятърни 
генератора, всеки с мощност 2,0 MW, височина на кулата 105 м и диаметър на ротора 
90 м, в ПИ № 77390.26.4 и  № 77390.27.70, в землището на с. Храброво, общ. Балчик”. 

3. За имота има издаден Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 
строителна линия и ниво на строежа с констатирани в него технически грешки от 
09.12.2013 год. 

      Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в точка  3, буква „и” съоръжения за 
производство на електроенергия посредством силата на вятъра от Приложение № 2 на 
ЗООС, и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 от същия закон подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6 до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 

съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 
преписка с вх. №26-00-4653/А2/15.10.2019 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение; 
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 Подробно описание на всички технологични дейности и процеси; 
 приложен актуален картен материал и схеми -вътрешни и външни ел. мрежи/проводи и 

съоръжения, необходими за присъединяване към електроразпределителната  мрежа, 
свързващи пътища,  монтажни площадки и др. 

 Алтернативи за предвиждащия се модел ветрогенератор – предимства и недостатъци. 
 Да се представи Предварителен договор за присъединяване на обект на независим 

производител на електрическа енергия и/или Предварителен договор за 
присъединяване на обект на „Електроразпределение север“АД с цел доказване 
възможностите за присъединяване към електроразпределителната мрежа за заявената 
мощност; 

 Да се анализират и отчетат коректно изискванията на чл. 141, 141а, 142 от Наредба  
№14 от 2005 год. и по-специално:  

- минимално разстояние до най-близкото населено място; 
- ефектна изолация от шум, вибрации и инфразвук; 
- разстояние между генератора и намиращите се в близост други вече изградени 

генератори; 
- изисквания по отношение на фундамента  под съоръжението. 
- начина на разполагане върху терена. 

 В тази връзка за обхвата на предварителните проучвания за вятърни генератори, 
съгласно чл. 136, т. 1 от  Наредба № 14   на този етап трябва да са налице данни за 
обезпеченост с вятър и по конкретно: 

- изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра в предлаганата 
площадка за строителство, представени като статистическо разпределение на 
скоростта на вятъра по време и посока. 

- статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на площадката. 
- статистически данни от измервания за предполагаемата височина на установяване на 

пропелера на генератора. 
- оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на установяване на пропелера 

- когато няма данни по горната точка. 
 Анализ на кумулативното въздействие в общини Балчик и Добричка.

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 
поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на  село Храброво, община Балчик и община Балчик. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
село Храброво, община Балчик и община Балчик: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие: 

Имота предмет на ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии. 
            ИП не попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположени са 
защитени зони: за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, обявена със Заповед № РД-
129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-
389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите, определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнобразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. 
с изм. и доп.). и ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 
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BG0000102 „Долината на река Батова”, включена в списъка от защитени зони, приет с 
Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (МС), определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 
и т. 2 от Закона за биологичното разнобразие (Обн. ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп.).

      На основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони (ЗЗ).

     Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 
ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

               Копие на писмото е изпратено до кмета на община Балчик и кмета на село Храброво, 
община Балчик. 

                                                                                    (отговорено от РИОСВ на 06.12.2019г.) 


