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Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
  

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. 

 

„Сънрайс Електрик“ ООД, ЕИК 206798201, гр. София 

и 

Община Исперих  

 

2. Пълен пощенски адрес. 

 

Пълен пощенски адрес на „Сънрайс Електрик“ ООД: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. 

„Стефан Караджа“ № 10, ет. 3. 

Пълен пощенски адрес на Община Исперих: гр. Исперих, П.К. 7400, ул. "Дунав" № 2, 

 

 

3. Телефон, факс и e-mail. 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail) на „Сънрайс Електрик“ ООД: тел. +359889666770, 

ел.поща:  sunrise.electric.bg@gmail.com 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail) на Община Исперих: телефона Централа 08431 / 21-78,  

email: isperih@isperih.bg 

 

4. Лице за контакти. 

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Ивайло Тошев Петков 

Лице за контакти: Ивайло Тошев Петков 

Лице за контакти: инж. Белгин Фикри Шукри, кмет на Община Исперих 

 

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 

Инвестиционното предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа 

централа с прогнозна обща инсталирана мощност от 9,5 MW в гр. Исперих, община 

Исперих“ предвижда изграждане на съоръжение за производство на електрическа енергия чрез 

трансформация на слънчевите лъчи в електрически ток. Трансформацията се извършва 

посредством употребата на соларни панели. При процеса на производство на електричество чрез 

фотоволтаичната технология се използват естествените дадености на слънчевите лъчения, без да 

е необходимо наличието на горивни процеси или процеси, отделящи вещества в атмосферата. 

Поради това, производството на електрическа енергия чрез фотоволтаични технологии е едно от 

най-екологично чистите и щадящи околната среда производства. В резултат на това отделянето 

на въглеродни емисии в атмосферата е сведено до нулеви нива.  
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Качеството „възложител“ на инвестиционното предложение на „Сънрайс Електрик“ ООД 

възниква по силата на Решение № 321 по протокол № 39 от проведено на 24.02.2022 г. заседание 

на Общински съвет – Исперих. Със същото на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 37, ал. 4, т. 4 от 

Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински 

съвет – Исперих е дал предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж без 

търг или конкурс в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД, ЕИК 206798201 за изграждане на обект - 

фотоволтаична електрическа централа върху поземлен имот № 32874.13.171 с начин на трайно 

предназначение - земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствени, складов 

обект с площ 114 376 кв. м., с местонахождение в гр. Исперих, местност „Мезар къшла“, 

съгласно Акт за частна общинска собственост № 7097 от 09.02.2022 г. Със същото решение е 

прието, че учредяването на право на строеж в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД следва да се 

извърши след влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване в поземлен имот № 

32874.13.171 по кадастрална карта на гр. Исперих. Определен е и срок на валидност на 

предварителното съгласие от 24 месеца от влизане в сила на цитираното решение на ОбС – 

Исперих. ОбС – Исперих е дал съгласие кметът на общината да упълномощи на основание чл. 62, 

ал. 8 от ЗЕ във връзка с приложимите процедури по ЗУТ, ЗЕ и другите приложими закони и 

подзаконови нормативни актове. 

 

„Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с прогнозна обща инсталирана 

мощност от 9,5 MW в гр. Исперих, община Исперих“ е с характера на ново инвестиционно 

предложение.  

Фотоволтаичната електрическа централа ще бъде изградена в имот с идентификатор 

32874.13.171, находящ се в гр. Исперих, общ. Исперих, област Разград. Собствеността върху 

имота е частна общинска. Земята е земеделска с начин на трайно ползване за друг вид 

производствен, складов обект. Общата площ на имота, върху който ще се изгради 

инвестиционното предложение, е в размер на 114376 кв. м.  

Съоръжението ще се изгради от фотоволтаични модули, които са разпределени оптимално 

върху терена. Тяхната функция е да преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Процесът 

на производство е свързан и с преобразуването на получения постоянен ток от фотоволтаични 

модули в променлив, с параметрите на мрежата. Процесът на трансформация на слънчевата 

енергия в електрическа не представлява горивен процес. Капацитетът на съоръжението е с 

предвидена инсталирана мощност до 9,5 MW.  

Стоманената конструкция ще бъде монтирана наземно чрез стоманени пилоти и без да 

нарушава структурата на затревения слой. Носещата конструкция на фотоволтаичната централа е 

стандартизирано производство и отговаря на принципите на изчисление, заложени в Eurocode 1 и 

9. Опорната конструкция на фотоволтаичните модули е предназначена за разполагане върху 

равна повърхност. 

Фотоволтаичната централа ще се присъедини към Подстанция “Исперих” или чрез 

директна връзка към мрежата на електроразпределителното дружество. 

Фотоволтаичната електрическа централа не изисква свързване към съществуващата ВиК 

мрежа на територията на община Исперих.  

Ще бъде изградена подземна кабелна връзка за пренос на електрическа енергия от 

централата до подстанция „Исперих“ или до мрежата на електроразпределителното дружество. 

При изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвижда 

използване на взрив. 
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б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; 

 

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с 

устройствен план инвестиционни предложения. 

Предмет на настоящото инвестиционно предложение е строеж трета категория, съгласно 

чл.137, ал.1, т.3, б. „д“ от ЗУТ. 

Основание за издаване на строително разрешение е чл.148 ал.1, ал.2 от ЗУТ във връзка с 

чл.137, ал.1, т.3, б. „д“. 

Във връзка с възможни кумулативни въздействия на инвестиционното предложение с 

други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, е направен преглед на 

съдържащата се информация в Публичните регистри на системата на МОСВ, като на територията 

на гр. Исперих не са налични записи за процедури по ОВОС, респективно преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС и е налице един запис за процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на ЕО от 2010 г. във връзка с план/програма относно 

фотоволтаични електроцентрали.  

 

При направена справка в регистъра на Българската фотоволтаична асоциация на 

територията на община Исперих, са открити два броя съществуващи и функциониращи 

фотоволтаични централи, които са с инсталирана мощност под 1 MW, но същите не са на 

територията на гр. Исперих. Поради това може да се направи и извод, че наличният запис в 

регистъра на МОСВ по ЕО от 2010 г. е за нереализирано инвестиционно предложение.   

 

Предвид липсата на каквито и да било инвестиционни предложение, планове или 

програми, относими към изграждането на фотоволтаични електроцентрали на територията 

на гр. Исперих, не е налице възможност за кумулативен ефект на настоящото 

инвестиционно предложение с други подобни. 

 

Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в съответствие със 

съществуващите и действащи устройствени и други планове и програми в района, в съответствие 

с националните и регионални стратегии, планове и програми и предвид действащото Европейско 

и национално законодателство, както следва:  

 

• Общ устройствен план на Община Исперих; 

 

• Програма за енергийна ефективност на Община Исперих за периода 2017- 2022   г.;  

 

• Дългосрочна програма на Община Исперих за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода 2014 - 2024 г. 

 

Инвестиционното предложение ще се осъществи на територията на община Исперих, 

която има одобрен Общ устройствен план. Теренът, предназначен за инвестиционното 

предложение, е с начин на трайно ползване - друг вид производствен, складов обект. 

 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията 

на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 
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Основните дейности по строителството на фотоволтаичната електроцентрала включват 

почистване на терена, полагане на носещите конструкции, монтаж на фотоволтаичните панели и 

присъединителните съоръжения.  

По време на строителството на инвестиционното предложение ще се използват следните 

природни ресурси: вода, бетон, баластра, пясък и чакъл, необходими за фундиране на 

съоръжението. Не се предвижда извършване на крупни строителни дейности, свързани с 

употреба на други природни ресурси. По време на експлоатация няма необходимост от 

използване на земни недра, почви и на биологично разнообразие. 

За питейно-битови нужди при строежът и експлоатацията на съоръженията ще се 

използва бутилирана вода. Ще се монтира химическа тоалетна, която ще се обслужва от фирмата 

доставчик, съгласно сключен договор. Поради това при етапа на строителство и на експлоатация 

на съоръженията няма да има необходимост от използване на повърхностни или подземни води 

за питейно-битови или промишлени нужди, както и няма да е налице присъединяване към 

съществуваща ВиК мрежа. Тъй като е предвидено монтирането на химическа тоалетна, не е 

необходимо изграждането на изгребна яма.  

По време на строителството малка част от почвената покривка ще бъде отнета. 

Изкопаните земни маси по време на подземното изграждане на електропровода ще се използват 

за обратно засипване. Всички временни подходи и временни площадки, ако са налице такива, ще 

бъдат рекултивирани и възстановени. По време на строително-монтажните дейности ще се 

извършва разделно депониране на отнетия хумус от останалата земна маса, неговото съхраняване 

и последващо използване по предназначение. В този смисъл характерът на инвестиционното 

предложение, както и предвидените строителни дейности не предполага провокиране на 

ерозионни процеси. 

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение единственият природен 

ресурс, който ще се използва, е слънчевата енергия и светлина. Други природни ресурси няма да 

бъдат ангажирани. 

 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

 

При осъществяването на изкопни и строителни дейности при изграждане на ФЕЦ и 

кабелното трасе, се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните 

строителни материали:  

 

На етап строителство се предвижда да бъдат генерирани следните видове отпадъци, 

съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците: 

- 15 01 01 хартиени и картонени опаковки; 

- 17 01 01 бетон; 

- 20 01 40 метали; 

- 20 01 01 хартия и картон; 

- 20 03 01 смесени битови отпадъци; 

 

Предвижда се поддръжката на строителната техника, когато е необходимо, да се 

извършва в автосервизи, а не на територията на обекта. Генерираните от обекта строителни 

отпадъци ще се събират и съхраняват разделно по вид на строителната площадка, на специално 

обособена площ, в рамките на терена, до натрупване на подходящо за извозване количество. 

Предаването на строителните отпадъци за последващо оползотворяване ще се извършва въз 

основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците. 
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Изкопаните земни маси по време на изграждане на електропровода ще се използват за 

обратно засипване. 

Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 ще се генерират от работниците на обекта. 

Отпадъците ще се събират в полиетиленови пликове и ще се изхвърлят в съдовете за битови 

отпадъци в населеното място. 

 

При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква 

генерирането на отпадъчни води в околната среда. Както вече бе посочено, в процесите на 

строителство и експлоатация за питейно-битови нужди ще се използва бутилирана вода. 

Предвижда се и монтирането на химическа тоалетна, която ще се обслужва от фирмата 

доставчик, съгласно сключен договор. Поради това при етапа на строителство и на експлоатация 

на съоръженията няма да има необходимост от използване на повърхностни или подземни води 

за питейно-битови или промишлени нужди.  

Технологичният процес на превръщане на слънчевата светлина и енергия в 

електричество не изисква наличието на вода.  

С оглед горното нито съоръжението, нито неговото строителство или експлоатация ще 

генерират отпадъчни води.  

 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

 

Спецификите на технологията на производство на електрическа енергия от слънчеви 

лъчи не предполага наличие на вещества, които да бъдат емитирани от дейността, нито се 

предполага контракт с повърхностни или подземни води.  

По време на реализацията и при експлоатацията на инвестиционното предложение, няма 

вероятност от наличието на емисии или фактори, замърсяващи или увреждащи околната среда, 

които да причинят емисии в повърхностни или подземни води, атмосферен въздух и почви, т.е. 

няма предпоставки за създаване на дискомфорт на околната среда. 

 

Дейността на инвестиционното предложение не е свързана с емитиране на опасни 

вещества в околната среда. Не е налице риск от контакт на опасни вещества с води (подземни и 

повърхностни).  

 

По време на изграждането на обекта временно и краткотрайно ще се отделят емисии от 

прах и изгорели газове от строителна и транспортна техника за доставка на елементите на 

фотоволтаичните модули. 

По време на строителните работи и при изграждане на трасето на електропровода ще се 

наблюдава незначително запрашаване, дължащо се на изкопните дейности. Въздействието се 

оценява като малко вероятно (поради ограничените строителни дейности), кратковременно, 

незначително, обратимо. 

Тъй като строителството на инсталацията ще бъде поетапно, емисиите от строителната и 

монтажната техника ще бъдат ограничени по време и количество и замърсяването ще бъде 

временно, краткотрайно, незначително и обратимо. 

Източници на неорганизирани емисии ще са строителните машини по време на 

строителните работи за изграждане на кабелното трасе и фотоволтаичната централа. 
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Таблица Емисионни фактори на емитираните замърсители от транспортните и 

строителни машини 

 

(дизел) EF 

[g/kg гориво] 
NOx CO 

Промишлена техника 48.8 15.8 

 

Не се предвиждат организирани източници на емисии. Планираните дейности няма да 

бъдат значим източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух на района. 

Експлоатацията на обекта не е свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния 

въздух, поради отсъствието на каквито и да е източници на емисии на вредни вещества 

(организирани и неорганизирани). Преобразуването на възобновяемата слънчева енергия в 

електроенергия не е свързано с емитиране на вредни вещества, напротив, получаването на такъв 

тип енергия е свързано със заместване на източниците на енергия, получена от изкопаеми горива. 

Използването на фотоволтаици за производство на електроенергия е свързано с чувствително 

намаляване на емисиите (СО2 и другите парникови газове).  

 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение;  

 

По време на изграждането и на експлоатацията на инвестиционното предложение няма да 

бъдат налични опасни химически вещества на площадката. Строително-монтажните работи са 

свързани единствено с поставяне и сглобяване на модулите на съоръженията.  

Процесът на експлоатация включва единствено естествени процеси на превръщане на 

слънчевата енергия в електрическа, т.е. не са налице каквито и да било дейности, изискващи или 

генериращи опасни химически вещества.  

Основните материали за изграждане на фотоволтаичните системи са практически 

безвредни. При експлоатацията няма да се използват никакви химични вещества и препарати, 

подлежащи на забрана или ограничения. При изграждане и експлоатацията на инсталацията не се 

очаква да бъде застрашено човешкото здраве или околната среда в краткосрочен и дългосрочен 

план. 

Фотоволтаичните паркове не са съоръжения с рисков потенциал. Най-честите проблеми 

при фотоволтаичните паркове са нарушаване целостта на панелите вследствие по-тежки 

градушки или нарушаване на контакта между някои от елементите на централата, което не 

създават опасност от неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението. 

При строителството и експлоатацията на обекта не се очакват неблагоприятни 

въздействия от дейността, както и възникване на аварии. На засегнатата територия няма да се 

реализират предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал.  

Не се предвижда на територията на имота да се съхраняват опасни вещества по 
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Приложение №3 от ЗООС. 

С оглед горното, реализацията на инвестиционното предложение не създава предпоставки 

за риск от аварии или бедствия.  

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 

Закона за здравето. 

Инвестиционното предложение ще бъде изградено в поземлен имот с идентификатор 

32874.13.171, който се намира в област Разград, община Исперих, гр. Исперих, м. Мезар Къшла. 

Като вид територия е Земеделска с начин на трайно ползване за друг вид производствени 

дейности, складов обект. Имотът попада в Общия устройствен план на Община Исперих в зона 

„Устройствени зони и територии за производствени дейности (Пп/Предимно 

производствени/Пч/Чисто производствени/, поради което още към момента на приемане на ОУП 

са съобразени всички здравни рискове, както и са проведени всички съгласувателни процедури, в 

т.е. по реда на екологичното законодателство при съобразяване на отсъствието на здравен риск.  

На територията на площадката на инвестиционното предложение не са налице води по 

смисъла на пар. 1, т. 12 б. „а“, „б“ и „в“ от Закона за здравето. Поради това и не е налице здравен 

риск и неблагоприятно въздействие върху тази група фактори на жизнената среда.  

 

Генерираният от строителната механизация шум в периода на подготвителните и 

строителните дейности ще варира в граници в зависимост от шумовата характеристика на 

отделни машини, коефициента на едновременната им работа, техническото им състояние, 

различно ниво на експлоатация, квалификация на обслужващия персонал и др.  

Изследвания на Националния център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ - 

София) на производствения шум при използване на тежки машини и товарни автомобили 

установява, че генерираният шум от хидравличен багер е от порядъка на 88 – 105 dB (A), 

булдозер 89 – 98 dB (A), челен товарач 85 – 88 dB (A), товарни автомобили 85-89 dB (A). 

Генерираният от строителната механизация шум в периода на подготвителните и 

строителните дейности, по време на експлоатация, както и при евентуално бъдещо закриване на 

обекта, ще варира в граници на допустимите норми за производствен шум, предвид характера на 

инвестиционното предложение. 

На територията на обекта могат да се изпълняват едновременно няколко дейности. В 

случай, че възникне ситуация, при която едновременно да работи цялата строителната техника, 

то това ще бъде за кратък период от време.  

В значима близост до площадката на обекта не са констатирани други инвестиционни 

предложение, с които може да се очаква кумулативно шумово въздействие. Не се очаква шума, 

генериран от евентуално използваните тежкотоварни автомобили да оказва влияние върху 

населението на гр. Исперих. 

По време на етапа на експлоатация не се очаква наличието на шум, по-висок от типичния 

за подобен род инсталации, тъй като типично работата на фотоволтаичните инсталации не се 

свързва със значителни нива на шум.  

Не се предвижда наличието на съществени вибрации нито на етапа на строителство, нито 

на етапа на експлоатация на инвестиционното предложение, които да оказват въздействие в 

продължителен период от време. Вибрациите от строителните дейности водят до неблагоприятни 

въздействия, само когато строителните дейности са разположени в непосредствена близост до 

мястото на въздействие, в рамките на 20 м. С оглед характеристиката на строително-монтажните 

дейности, които са свързани основно с монтиране на соларните панели не се очакват вибрации 

при строителството на инвестиционното предложение или при неговата експлоатация.  
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При реализацията на инвестиционното предложение използваната техника и процеси не 

са източник на йонизиращи и нейонизиращи лъчения, с изключение на типичните 

електромагнитни вълни, съпътстващи протичането на електрически ток по електропреносна 

мрежа, което ще бъде пренебрежимо малко до отсъстващо, поради обстоятелството, че връзката с 

националната електропреносна мрежа ще се осъществява по подземно кабелно трасе.  

 

На площадката на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията му не се 

предвижда наличието на химични фактори и биологични агенти в обекти с обществено 

предназначение. Не са налице курортни ресурси в близост до имота, тъй като се касае за зона, 

която е отредена за производствени и складови дейности по ОУП на Община Исперих.  

 

По отношение въздуха не се очаква отделянето на каквито и да било вредни емисии в 

атмосферата по време на експлоатацията на инсталацията. Производството на електрическа 

енергия от слънцето е възможно най-екологично чистата форма на такъв тип производства.  

 

Площадката на инвестиционното предложение се разполага на производствена 

територия, която е достатъчно отдалечена от обекти, подлежащи на здравна защита, което е 

спазено още при устройственото планиране на тази територия и нейното отреждане съгласно 

устройствените планове на община Исперих, в т.ч. Общия устройствен план. Предвид това не 

може да се очаква възникване на риск за човешкото здраве, нито неблагоприятно въздействие 

върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на 

Закона за здравето. Напротив, настоящото инвестиционно предложение е предпоставка за 

диверсификация на енергийните източници на община Исперих, което предопределя бъдещото 

подобряване на качеството на живот на населението, намаляване на негативните фактори на 

околната среда и подобряване на здравния статус на жителите на общината. 

 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Географски координати: 

  
Географска ширина:   43.722541° 

Географска дължина:  26.817396° 

Височина: 250м. 
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Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на територията на област Разград, 

община Исперих, гр. Исперих. Съоръжението ще бъде разположено в рамките на поземлен имот - 

ПИ 32874.13.171 по Кадастралната карта на община Исперих. 

 

По силата на Решение № 321 по протокол № 39 от проведено на 24.02.2022 г. заседание 

на Общински съвет – Исперих, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА, 

във вр. с чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от ЗЕ, 

Общински съвет – Исперих е дал предварително съгласие за учредяване на възмездно право на 

строеж без търг или конкурс в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД, ЕИК 206798201 за изграждане 

на фотоволтаична електрическа централа на територията на посочения по-горе имот.  

Поземлен имот с идентификатор 32874.13.171 се намира в област Разград, община 

Исперих, гр. Исперих, м. Мезар Къшла. Собствеността му е Общинска - частна, а като вид 

територия е Земеделска с начин на трайно ползване за друг вид производствени дейности, 

складов обект. Площта му е 114 376 кв.м. Имотът попада в Общия устройствен план на Община 

Исперих в зона „Устройствени зони и територии за производствени дейности (Пп/Предимно 

производствени/Пч/Чисто производствени/. Устройствените показатели на имота според ОУП са: 

• Пп: 

Максимална плътност на застрояване – 40-80% 

Макс. Кинт – 1,0-2,5 

Минимална озеленена площ – 20-40% 

 

• Пч: 

 

Максимална плътност на застрояване – 50-80% 

Макс. Кинт – 1,0-2,5 

Минимална озеленена площ – 20-40% 

 

 
Местоположение на имота спрямо гр. Исперих 



10 

 

 
 

 
Разположение на ПИ 32874.13.171 спрямо гр. Исперих 
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Разположение на 32874.13.171 спрямо защитена зона BG0002062 „Лудогорие“ за 

опазване на дивите птици 

 

Имотът, върху който ще бъде реализирано инвестиционното предложение, не засяга 

територии от Националната екологична мрежа „Натура“ 2000. Най-близките зони са защитена 

зона BG0000168 „Лудогорие“ по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания 

и на дивата флора и фауна, както и защитена зона BG0002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите 

птици.  

В имота или в близост до него не са налице обекти, подлежащи на здравна защита, както 

и елементи от културно-историческото наследство на страната. Не са налице археологически 

разкопки.  

Не се очаква инвестиционното предложение да има трансгранично въздействие, поради 

отдалечеността от границите на съседните държави. Дейностите по изграждане и експлоатиране 

на инвестиционното предложение нямат потенциал да засегнат територия на други държави, 

нито да въздействат върху околната среда и здравето на хората в други държави.  

При изграждането и експлоатацията на съоръжението няма да се създава нова пътна 

инфраструктура или да се променя съществуващата такава. Ще бъдат използвани наличните 

пътища от съществуващата пътна мрежа.   

Кумулативното въздействие на инвестиционното предложение със съществуващи в 

близост други съоръжения не предполага да окаже значително въздействие върху елементите на 

околната среда, както и върху най-близко разположените защитени зони..  

Това е така, тъй като няма пряка или косвена връзка с други реализирани и 

функциониращи инвестиционни предложения, в това число и фотоволтаични съоръжения, тъй 

като на територията на гр. Исперих такива не са налице. Характеристиката на инсталацията и 

нейното разположение единствено в засегнатия имот не предполага кумулативно въздействие 

върху елементите и факторите на околната среда. 

Също така по отношение на ОУП на община Исперих е проведена процедура по 

Екологична оценка, заедно с оценка за съвместимост на плана с посочените по-горе защитени 

зони от мрежата „Натура“ 2000. Настоящият имот, върху който ще бъде изградено 

инвестиционното предложение, е обхванат от ОУП на община Исперих и попада в зона 

„Устройствени зони и територии за производствени дейности (Пп/Предимно 

производствени/Пч/Чисто производствени/.  

 



12 

 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

 

Инвестиционното предложение за „Изграждане на фотоволтаична електрическа 

централа с прогнозна обща инсталирана мощност от 9,5 MW в гр. Исперих, община 

Исперих“ предвижда изграждане на съоръжение за производство на електрическа енергия чрез 

трансформация на слънчевите лъчи в електрически ток. Трансформацията се извършва 

посредством употребата на соларни панели. При процеса на производство на електричество чрез 

фотоволтаичната технология се използват естествените дадености на слънчевите лъчения, без да 

е необходимо наличието на горивни процеси или процеси, отделящи вещества в атмосферата. 

 

Фотоволтаичната електрическа централа ще бъде изградена в имот с идентификатор 

32874.13.171, находящ се в гр. Исперих, общ. Исперих, област Разград. Собствеността върху 

имота е частна общинска. Земята е земеделска с начин на трайно ползване за друг вид 

производствен, складов обект. Общата площ на имота, върху който ще се изгради 

инвестиционното предложение, е в размер на 114376 кв. м.  

 

Съоръжението ще се изгради от фотоволтаични модули, които са разпределени оптимално 

върху терена. Тяхната функция е да преобразуват слънчевата енергия в електрическа. Процесът 

на производство е свързан и с преобразуването на получения постоянен ток от фотоволтаични 

модули в променлив, с параметрите на мрежата. Процесът на трансформация на слънчевата 

енергия в електрическа не е горивен процес. Капацитетът на съоръжението е с предвидена 

инсталирана мощност до 9,5 MW. Веднъж произведена, електрическата енергия ще бъде 

отвеждана от инсталацията към подстанция „Исперих“/мрежата на електроразпределителното 

дружество, откъдето ще постъпва в енергийния микс на страната.  

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

Инвестиционното предложение ще бъде изградено в съответствие и при запазване на 

съществуващата техническа инфраструктура. При изграждането и експлоатацията на 

съоръжението ще се използва съществуващата пътна мрежа. Не е налице необходимост от 

изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

 

Реализирането на инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа с мощност до 9,5 MW в гр. Исперих се предхожда от започване и 

приключване на съответната процедура и административно производство по реда на Закона за 

опазване на околната среда. Доколкото имотът, върху който ще бъде изградено инвестиционното 

предложение, е със статут на земеделска земя, с оглед настоящото състояние на българското 

законодателство е необходимо да се промени предназначението на земята по реда на Закона за 

опазването на земеделските земи и Закона за устройство на територията.  

След провеждане на съответните процедури, следва етапът на изграждане на 

инсталацията, който се състои от нейното сглобяване и свързването й с подстанция „Исперих“ 

или с мрежата на електроразпределителното дружество. Свързването ще се осъществи чрез 

подземно кабелно трасе.  
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6. Предлагани методи за строителство. 

 

Монтирането на фотоволтаичната инсталация, разполагането на модулите, подземното 

кабелно трасе за връзка с подстанция „Исперих“/мрежата на електроразпределителното 

дружество ще се реализират посредством строително-монтажни дейности, които са добра 

практика при изграждане на такъв тип съоръжения и инсталации.  

Основни компоненти на фотоволтаичната система са слънчеви панели, инвертори, 

трансформатор, метална конструкция и електрически кабели. Слънчевите панели се монтират 

върху предварително изградена метална конструкция, те се свързват последователно и образуват 

един стринг. Тази метална конструкция се състой от набивни колове/ пилони, на които се 

сглобява металната рамка за монтаж на панели. Съвкупността от последователно свързани 

панели, така нареченият стринг, отвеждат генерираната ел. енергия към инвертора, който 

преобразува постоянния ток в променлив ток. Променливият ток от инвертора минава през 

трафопост, който служи за преобразуване и разпределяне на електрическата енергия, доставена 

от близка подстанция или малка централа през разпределителната мрежа (10 или 20 kV). 

Предвид, че не се налага изграждане на друго съоръжение в имота, различно от 

фотоволтаичната централа, отсъства необходимост от използване на иновативни или други 

методи за строителство.   

 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Необходимостта от предложението е продиктувано от наличие на подходящ имот, с 

подходящо местоположение и намерението за производство на екологично чиста енергия от 

ВЕИ.  

Използването на слънчева енергия е част от дългосрочната стратегия към 

нисковъглеродното бъдеще и спазване на редица международни и национални документи за 

намаляване на въглеродния отпечатък от производството на енергия. 

 

Реализацията на фотоволтаичната централа от Община Исперих ще се използва за зелена 

и екологично чиста електрическа енергия. Изграждането на ФЕЦ ще подпомогне усилията на 

общината за защита на обществения интерес и ще доведе до реализацията на конкретни мерки за 

опазване на околната среда, подобряване качеството на живот в общината и човешкото здраве. 

Замяната на електрическа енергия от мрежата със зелена ще допринесе и за значителното 

намаляване на CO2 с около 400 тона годишно. Така Община Исперих ще има принос към 

предотвратяването на неблагоприятните климатични изменения, предизвикани от нарастващото 

отделяне в атмосферата на въглеродни емисии и други парникови газове. Бъдещото развитие на 

общината и създаване на по-добри условия за живот на нейното население са пряко свързани с 

реализацията на настоящото инвестиционно предложение като пример за добра практика и 

предстоящо децентрализиране и диверсификация на използваните енергийни източници.   

 

 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както 

и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.  

 

Детайлни карти и планове на местоположението на инвестиционното предложение 

спрямо гр. Исперих и най-близките защитени зони са налични в т. 2 на текущата глава от 

настоящото искане.  
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9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

 

Имотите, които са граничещи с поземлен имот с идентификатор 32874.13.171, където ще 

бъде реализирано инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала, са представени в следната таблица:  

 

Идентификатор Собственост Вид територия НТП 

32874.13.21 Общинска публична Нарушена За кариера за 

суровини за 

строителството и 

промишлеността в 

скален масив 

32874.13.51 Общинска частна Урбанизирана За друг вид 

производствен, 

складов обект 

32874.13.47 Общинска публична Земеделска, категория 

2 

Пасище 

32874.13.17 Стопанисвано от 

общината 

Земеделска, категория 

9 

Друг вид земеделска 

земя 

32874.13.169 Общинска частна Урбанизирана За друг вид 

застрояване 

32874.390.2 Частна Земеделска За животновъдна 

ферма 

32874.390.3 Частна Земеделска, категория 

9 

Нива 

32874.390.1 Частна  Земеделска За животновъдна 

ферма 

32874.390.4 Частна Земеделска, категория 

9 

За стопански двор 

32874.13.183 Общинска публична Земеделска За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

32874.13.93 Общинска публична Земеделска За селскостопански, 

горски, ведомствен 

път 

 

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

 

Съгласно общинската програма за опазване на околната среда на Община Исперих, 

територията на община Исперих попада в уязвима зона, съгласно Заповед № РД 146/26.02.2015г. 

на Министъра на ОСВ за определяне на нитратно уязвимите зони. В приложения към заповедта 
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са определени водните тела, които са замърсени или са застрашени от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници, териториите на общините или части от тях в обхвата на уязвимата зона по 

надморска височина и карта на зоната. 

 

Съгласно общинската програма за опазване на околната среда на Община Исперих, 

територията на община Исперих не попада в чувствителна зона, съгласно Заповед № РД 

970/28.07.2003 г. на Министъра на ОСВ. Чувствителните зони в повърхностните водни обекти в 

териториалния обхват на БДДР: с начало „р. Дунав, от границата при с. Ново село“ и край „р. 

Дунав, до границата при гр. Силистра“, както и „Всички водни обекти във водосбора на р. Дунав 

на територията на Р България“. 

 

Съгласно общинската програма за опазване на околната среда на Община Исперих, 

райони с потенциален риск от наводнения Съгласно „План за управление на риска от наводнения 

в Дунавски район за басейново управление 2016-2021 г.“, приет с РЕШЕНИЕ № 1104 / 29.12.2016 

г. на Министерски съвет, територията на община Исперих не попада в район със значителен 

потенциален риск от наводнения, определени на основание чл.146г от Закона за водите. 

 

Съгласно общинската програма за опазване на околната среда на Община Исперих, на 

територията на община Исперих попадат 13 бр. санитарно-охранителни зони, определени в 

съответствие с изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 

от 27 октомври 2000г.), (Наредба № 3). 

В непосредствена близост до инвестиционното предложение се намира пречиствателна 

станция за отпадъчни води на гр. Исперих. Въпреки това имотът, върху който то ще се изгради , 

не засяга ПСОВ нито санитарно-охранителни зони около водоизточници.  

 

На територията на община Исперих се намират следните защитени територии:  

 

- Защитена местност „Божурите“ в землището на с. Подайва, Община Исперих, обявена 

със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда 

(ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед №РД-1199/24.09.2003г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.91/2003г.) и с актуализирана площ със Заповед 

№РД-557/12.07.2007г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.68/2007г.). 

 

- Защитена местност „Находище на червен божур“ в землището на с. Печеница, Община 

Исперих, обявена със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за опазване на 

природната среда (ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана със Заповед №РД81/30.01.2004г.. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.16/2004г.) и с актуализирана площ с последваща 

заповед. 

 

Имотът попада в Общия устройствен план на Община Исперих в зона „Устройствени зони 

и територии за производствени дейности (Пп/Предимно производствени/Пч/Чисто 

производствени/. Поради обстоятелството, че на ОУП на общината е провеждана процедура по 

Екологична оценка, както и фактът, че инвестиционното предложение е във връзка с екологично 

чисто производство, не е налице опасност от засягане на гореизброените обекти, зони и 

територии.  
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11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

 

Както вече бе посочено, основната дейност на инвестиционното предложение е добив на 

електрическа енергия посредством слънчевата радиация под формата на светлинни лъчи. Като 

съпътстваща дейност на добива на електрическа енергия е дейността по пренос на същата към 

подстанция „Исперих“/мрежата на електроразпределителното дружество, което ще бъде 

осъществено чрез подземно кабелно трасе.  

Не се очаква осъществяването на други дейности по време на експлоатацията на обекта.  

 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 

Както вече бе посочено, фотоволтаичната електрическа централа ще бъде изградена в 

имот с идентификатор 32874.13.171, находящ се в гр. Исперих, общ. Исперих, област Разград. 

Собствеността върху имота е частна общинска. Земята е земеделска с начин на трайно ползване 

за друг вид производствен, складов обект. Общата площ на имота, върху който ще се изгради 

инвестиционното предложение, е в размер на 114376 кв. м.  

Поради обстоятелството, че според предназначението си земята е земеделска, е 

необходимо да бъде проведена процедурата по промяна предназначението на същата по реда на 

Закона за устройство на територията във вр. със Закона за опазване на земеделските земи. В тази 

връзка е необходимо съответното изготвяне и одобряване на ПУП от компетентния орган – 

община Исперих.  

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските 

райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-

конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

 

Както вече бе многократно посочено, фотоволтаичната електрическа централа ще бъде 

изградена в имот с идентификатор 32874.13.171, находящ се в гр. Исперих, общ. Исперих, област 

Разград. Собствеността върху имота е частна общинска. Земята е земеделска с начин на трайно 

ползване за друг вид производствен, складов обект. Общата площ на имота, върху който ще се 

изгради инвестиционното предложение, е в размер на 114376 кв. м.  

 

Имотът попада в Общия устройствен план на Община Исперих в зона „Устройствени зони 

и територии за производствени дейности (Пп/Предимно производствени/Пч/Чисто 

производствени/. ОУП на община Исперих е преминал процедура по екологична оценка, 

съвместена с процедурата по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на 

защитените зони от мрежата „Натура 2000“.  

 

С Решение № 321 по протокол № 39 от проведено на 24.02.2022 г. заседание на Общински 

съвет – Исперих, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11, ал. 2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Исперих е 
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дал предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж без търг или конкурс в 

полза на „Сънрайс Електрик“ ООД, ЕИК 206798201 за изграждане на обект - фотоволтаична 

електрическа централа върху поземлен имот № 32874.13.171 с начин на трайно предназначение - 

земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствени, складов обект с площ 

114 376 кв. м., с местонахождение в гр. Исперих, местност „Мезар къшла“, съгласно Акт за 

частна общинска собственост № 7097 от 09.02.2022 г. Със същото решение е прието, че 

учредяването на право на строеж в полза на „Сънрайс Електрик“ ООД следва да се извърши след 

влязъл в сила подробен устройствен план – план за застрояване в поземлен имот № 32874.13.171 

по кадастрална карта на гр. Исперих. Определен е и срок на валидност на предварителното 

съгласие от 24 месеца от влизане в сила на цитираното решение на ОбС – Исперих. ОбС – 

Исперих е дал съгласие кметът на общината да упълномощи на основание чл. 62, ал. 8 от ЗЕ във 

връзка с приложимите процедури по ЗУТ, ЗЕ и другите приложими закони и подзаконови 

нормативни актове. 

 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

 

На територията на площадката не се намират мочурища и речни устия. Съгласно анализът 

на водите в община Исперих, направен в Общинската програма за опазване на околната среда на 

община Исперих за периода 2021 -2027 година, в Община Исперих попадат следните 

повърхностни и подземни водни тела, съгласно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 

2016 – 2021 г. в Дунавски район, който е утвърден със Заповед № РД-293/22.03.2010 г. на 

Министъра на околната среда и водите: 

 

Код на водно 

тяло 

Воден обект Категория на 

водно тяло 

Географски 

обхват 

Естествено 

водно тяло 
Част от 

BG1DJ149R1002 

Царацар Река Р. Царацар с 

притоци р. Лудия и 

р. Чаирлек от извор 

до вливане в р. 

Дунав при Тутракан 

Естествено 

Малка част от 

BGIDU000R001 
ДУНАВ Река р. Дунав от 

границата при Ново 

село до границата 

при Силистра 

смвт 

Част от 

BG1DJ109R001 
СЕНКЬОВИЦА Река р. Сенкьовица от 

извор до вливане в р. 

Дунав при Полина 

Естествено 

Малка част от 

BG1DJ109R1017 
без име Река пониращи реки от 

село Климент до 

Ветрен 

Естествено 

 

Площадката на инвестиционното предложение се намира на разстояние повече от два 

километра от най-близкото водно тяло, посочено по-горе – р. Царацар. Останалите изброени 

водни източници са на още по-големи разстояния.  

Горното води до извода, че инвестиционното предложение не би могло да окаже 

въздействие върху водните тела на територията на община Исперих.  

 

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Община Исперих, където ще се реализира инвестиционното предложение, се намира в 

Дунавската равнина в североизточната част на Република България и на значителни отстояния от 
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най-близките крайбрежни и морски зони. Поради това въздействие върху тях е напълно 

изключено.  

 

4. планински и горски райони; 

Релефът на община Исперих е разнообразен – равнинно-хълмист и платовиден, със средна 

надморска височина 265 м. Според физикогеографската подялба на Република България 

общината попада в територията на Източната Дунавска равнина. Тази част от подобластта се 

нарича “Лудогорие” и представлява обширно, вълнообразно, дълбоко насечено плато. 

 

В близост до площадката, на която ще бъде реализирано инвестиционното предложение, 

не са налице планински райони. В близост до нея, от източната страна е налице горска територия, 

но същата няма да бъде засегната при строителството и експлоатацията на инсталацията. Поради 

това не се предвижда инвестиционното предложение да окаже въздействие върху планински и 

горски райони.  

 

5. защитени със закон територии; 

На територията на община Исперих се намират следните защитени територии:  

 

- Защитена местност „Божурите“ в землището на с. Подайва, Община Исперих, обявена 

със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за опазване на природната среда 

(ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед №РД-1199/24.09.2003г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.91/2003г.) и с актуализирана площ със Заповед 

№РД-557/12.07.2007г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.68/2007г.). 

 

- Защитена местност „Находище на червен божур“ в землището на с. Печеница, Община 

Исперих, обявена със Заповед № 534/25.09.1978г. на Председателя на Комитета за опазване на 

природната среда (ДВ, бр.86/1978), прекатегоризирана със Заповед №РД81/30.01.2004г.. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр.16/2004г.) и с актуализирана площ с последваща 

заповед. 

Поради отдалечеността на площадката на инвестиционното предложение от описаните 

защитени територии, не се очаква негативно въздействие върху същите.  

 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Инвестиционното предложение не засяга елементи от Националната екологична мрежа. В 

близост до площадката, на която ще се реализира фотоволтаичната електрическа централа се 

намират две защитени зони:  

- BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и приета с Решение № 661/16.10.2007 г. 

на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.). ЗЗ „Лудогорие” - BG0000168 (по директивата за 

местообитанията) попада в обхвата на територията на землищата на с. Вазово, с. Голям Поровец, 

с. Драгомъж, гр. Исперих с. Йонково, с. Лудогорци, с. Малко Йонково, с. Райнино, с. Малък 

Поровец, с. Свещари и с. Старо селище. Зоната се разпростира и върху други селища извън 

територията на община Исперих.  

 

Цели на опазване: 

- опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени по-долу, 

местообитанията на посочените по-долу видове, техните популации и разпространение в 
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границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно 

състояние в Континенталния биогеографски регион;  

- увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно 

местообитание с код 6250 *;  

- подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 6110 *, 

6240 *, 6250 *, 91I0 * и 91M0;  

- подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) и Дългоух нощник (Myotis bechsteinii); 

- при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове природни 

местообитания, предмет на зоната, местообитания на видове и техни популации, предмет на 

зоната.  

Целите на защитената зона са определени съобразно важността на защитената зона за 

постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете природни 

местообитания и видовете, предмет на зоната, в Континенталния биогеографски регион, както и 

за свързаността и целостта на мрежата от защитени зони в страната като част от Европейската 

екологична мрежа Натура 2000. Те определят и приоритетите при планиране и прилагане на 

мерки в защитената зона.  

Приоритетни за опазване в защитената зона са типовете природни местообитания и 

видовете, означени със знак (*) в приложения № 1 и № 2 от ЗБР, видът Хидриас (Euphydryas 

(Hypodryas) maturna), както и типовете природни местообитания и видовете, за които са 

определени цели за подобряване. 

 

Предмет на опазване в защитена зона BG0000168 „Лудогорие“ са:  

❖ природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):  

➢ 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi;  

➢ 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);  

➢ 6240 * Субпанонски степни тревни съобщества;  

➢ 6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества;  

➢ 8310 Неблагоустроени пещери;  

➢ 9180 * Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове;  

➢ 91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus;  

➢ 91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.;  

➢ 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;  

➢ 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;  

 

❖ местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:  

➢ бозайници – *Европейски вълк (Canis lupus), Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra 

lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Добруджански (среден) хомяк (Mesocricetus 

newtoni), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Широкоух прилеп (Barbastella 

barbastellus), Голям нощник (Myotis myotis), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii), Остроух 

нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis capaccinii), Трицветен нощник 

(Myotis emarginatus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос 

(Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос (Rhinolophus euryale);  

 

➢ земноводни и влечуги – Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Добруджански тритон 

(Triturus dobrogicus), Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Пъстър смок (Elaphe 
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sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni), Шипобедрена костену рка (Testudo graeca);  

 

➢ риби – Обикновен щипок (Cobitis taenia);  

 

➢ безгръбначни – Еднорог болбелазмус (Bolbelasmus unicornis), Обикновен сечко (Cerambyx 

cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), *Четириточкова 

меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), Лицена (Lycaena dispar), Хидриас 

(Euphydr yas (Hypodryas) maturna). 

 

В границите на защитената зона се забранява:  

 

➢ провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища;  

➢ движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 

нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и 

при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, 

контролни и спасителни дейности;  

➢ промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни 

насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;  

➢ разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в 

границите на негорските природни местообитания освен в случаите на доказана 

необходимост от защита срещу ерозия и порои;  

➢ премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, 

традиционни ивици, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи, 

защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на земеделските 

земи като такива освен в случаите на премахване на инвазивни чужди видове дървета и 

храсти; 8.6. търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни 

и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните 

площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и 

скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания; 

забраната не се прилага в случаите, в които към датата на обнародване на заповедта в 

„Държавен вестник“ има започната процедура за предоставяне на разрешения за търсене 

и/или проучване, и/или за предоставяне на концесия за добив по Закона за подземните 

богатства и по Закона за концесиите, или е започнала процедура за съгласуването им по 

реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или чл. 31 от ЗБР, или е 

подадено заявление за регистриране на търговско откритие;  

➢ употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни 

субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона 

за защита на растенията;  

➢ употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски 

територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална 

категория на употреба в тези територии освен при каламитет, епифитотия, епизоотия или 

епидемия; 

➢ използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за 

внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на 

Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки 

метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите 
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концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за 

допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);  

➢ използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над 

допустимите норми;  

➢ палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива 

растителност;  

➢ палене на огън, благоустрояване, електрифициране, извършване на стопанска и спортна 

дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, повреждане, 

събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на входовете 

или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на видовете 

прилепи, предмет на опазване;  

➢ провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на прилепите – 1 

март до 30 юни;  

➢ добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане 

на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на 

природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават 

съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана 

необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на 

безопасното движение на хора и пътни превозни средства дървета или на нормалното 

функциониране на инфраструктурните обекти;  

➢ паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на 

старост. 

 

Мерки за постигане целите на опазване на защитената зона са определени или могат 

да се определят също във:  

➢ решения, издавани по реда на чл. 31 от ЗБР;  

➢ горскостопанските и ловностопанските планове и програми;  

➢ плана за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление на 

водите;  

➢ националния план за действие за енергията от възобновяеми източници;  

➢ планове за действие за видове и планове за управление на защитени територии;  

➢ други планови, програмни и стратегически документи.  

 

В границите на защитената зона се препоръчва: 

➢ поддържане на обработваеми земи, които не са включени в сеитбооборот пет или повече 

години, като ливада, пасище или мера;  

➢ промяна на начина на трайно ползване на обработваеми земи, които не са включени в 

сеитбооборот пет или повече години, в „ливада“, „пасище“ или „мера“; 

➢ изпълнение на мерки за поддържане и опазване на съществуващите постоянни пасища, 

мери, ливади и местообитанията, предмет на зоната, от разпространението на нежелана 

растителност – рудерални и инвазивни чужди видове, съгласно списъка с инвазивни 

чужди видове, които засягат Съюза (създаден и актуализиран с регламенти за изпълнение 

на Комисията в съответствие с Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета), публикуван на интернет страницата на МОСВ;  

➢ възстановяване и поддържане на затревени площи като такива с висока природна стойност 

чрез: – косене ръчно или с косачки за бавно косене от центъра към периферията или от 

единия край на площта към другия с ниска скорост, като окосената трева се изсушава и 

събира на купове или се изнася от парцела; – паша, като се поддържа гъстота на 

животинските единици на цялата пасищна площ на стопанството, на която се извършва 
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пашата, от 0,3 до 1 ЖЕ/ха;  

➢ създаването на площи, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми земи, на 

каменни купчини и малки водни площи след предварително съгласуване с РИОСВ – Русе;  

➢ подмяна на инвазивните чужди видове дървета и храсти с местни видове след 

премахването им от характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи 

дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми 

земи, защитни горски пояси и живи плетове);  

➢ изораване на нивите след 15 септември и да не е едновременно с прибирането на 

реколтата;  

➢ намаляване на въздействието от селското стопанство (преизпасване) върху природно 

местообитание с код 91I0 *; прилагане на разновъзрастни лесовъдски системи в природни 

местообитания с кодове 91I0 * и 91M0 за превръщане на издънковите насаждения в 

семенни;  

➢ насърчаване на устойчивото управление на горите чрез запазване на биотопните дървета и 

на достатъчно количество мъртва дървесина в горските екосистеми, избягване на 

залесяването с неместни дървесни видове и произходи и съобразяване на интензивността 

на дърводобива с растежния потенциал на дървостоите и предназначението на горите, 

ограничаване на изсичането/подмяната на горскодървесната растителност и употребата на 

биоциди, хормони и препарати за растителна защита;  

➢ поддържане на поне 10 % от общата площ на горските типове природни местообитания в 

защитената зона като гори във фаза на старост. 

 

 

- BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 

РД837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със 

Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.). 

Защитената зона попада в териториалния обхват на землищата на с. Вазово, с. Голям Поровец, с. 

Драгомъж, гр. Исперих с. Йонково, с. Лудогорци, с. Малко Йонково, с Райнино, с. Малък 

Поровец, с. Свещари и с. Старо селище. Зоната се разпростира и върху други селища извън 

територията на община Исперих.  

 

Цели на опазване: опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици, 

предмет на опазване, за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 

възстановяване на местообитанията на видовете птици, предмет на опазване, за които е 

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.   

 

Предмет на опазване (видове и местообитания):  

 

➢ Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Червена чапла (Ardea 

purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Червен ангъч 

(Tadorna ferruginea), Осояд (Pernis apivorus), Черна каня (Milvus migrans), Орел змияр 

(Circaetus gallicus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila 

pomarina), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Царски орел (Aquila heliaca), Ливаден дърдавец 

(Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Синявица (Coracias 

garrulus), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Среден пъстър 

кълвач (Dendrocopos medius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Горска 

чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Червеногърба сврачка 

(Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Ястребогушо коприварче (Sylvia 
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nisoria), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza 

hortulana).  

 

➢ Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Черногуш гмурец 

(Podiceps nigricollis), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), 

Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), 

Сoкол орко (Falco subbuteo), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula 

chloropus), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Късокрил кюкавец (Actitis 

hypoleucos), Пчелояд (Merops apiaster). 

 

Режим на дейности:  

➢ Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи 

дървета) при ползването на земеделските земи като такива;  

➢ Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения;  

➢ Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади.  

➢ Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското 

стопанство;  

➢ Забранява се косенето на ливадите от периферията към центъра с бързодвижеща се 

техника и преди 15 юли. 

 

            Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на 

гореописаните защитени зони. Характеристиката на инвестиционното предложение не е 

предпоставка за каквито и да е преки или косвени въздействия върху предмета на опазване или 

режима на дейностите в най-близко разположените защитени зони.   

 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

 

Исперих се характеризира с равнинно-хълмист релеф със средна надморска височина 241 

метра, а също и с умерено-континентален климат – горещо лято и студена зима. Исперих е 

разположен на 26,49˚ западна дължина, 43,43˚ северна ширина. Това поставя Исперих в среден 

климатичен район на Дунавската равнина. Той се простира паралелно на северния и обхваща 

средната част на Дунавската равнина. В топлинно отношение по-съществени различия спрямо 

северния район има главно през лятото, което тук не е толкова горещо. Това особено е 

подчертано в източните части на района (Лудогорието), които са с по-голяма надморска 

височина.  

Поради различното влияние на Стара планина в отделните части на района, както и 

поради различията им в надморските височини, районът може да се раздели на три части: западна 

– с приблизително равномерно разпределение на валежите през годината, което е следствие от 

относителното намаление на летните и увеличение на зимните валежи; централна с максимално 

различие между летните и зимните валежи, т.е. с най-добре изразена континенталност във 

валежния режим; източна – с относително по-хладно лято, но и с по-малки валежи. 

 

В Исперих и района се намират следните забележителности от Стоте национални 

туристически обекта на Български туристически съюз: Исторически музей; Етнографска къща 

към Исторически музей – Исперих; Демир баба теке ИАР „Сборяново“; Комплекс Тракийска 

царска гробница при с. Свещари, ИАР „Сборяново“; Вятърна мелница край с. Белинци.  
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Инвестиционното предложение няма да засегне съществуващия ландшафт, както и 

обектите с културна, историческа и археологическа стойност.  

 

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи 

на здравна защита. 

 

На основание пар. 1, т. 3 от ДР на Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда на оценка "Обекти, подлежащи на здравна 

защита" са жилищните сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, 

висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, мотели, 

общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за отдих и 

развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за отдих, вилни 

зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за производство на храни по § 1, 

т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, стоковите борси и тържищата за храни. 

 

Настоящото инвестиционно предложение не засяга територии или зони и обекти със 

специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Имотът, в който ще бъде 

реализирано инвестиционното предложение, граничи с пречиствателна станция за отпадъчни 

води (ПСОВ) на гр. Исперих, но производството на електрическа енергия чрез фотоволтаична 

технология няма да окаже никакво въздействие върху нея.  

 

Площадката на инвестиционното предложение е с неправилна форма, като в 

югоизточната си част представлява тънка ивица земя, която разделя околните имоти. Най-

близкото разстояние от тази ивица до жилищни сгради е повече от 50 м. Следва да се има 

предвид, че в останалата си част площадката е на значително разстояние от такива. Също така от 

изключително важно значение е обстоятелството, че имотът, върху който ще се реализира 

инвестиционното предложение, попада в Общия устройствен план на Община Исперих в зона 

„Устройствени зони и територии за производствени дейности (Пп/Предимно 

производствени/Пч/Чисто производствени/. ОУП на общината е с преминала процедура по 

задължителна екологична оценка с оценка на здравния риск, поради което различните рискове за 

обекти, зони и територии, близки до цитираната зона от ОУП на общината, вече са оценени в 

процедурата по ЕО.  

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

 

Имот с идентификатор 32874.13.171 се намира в гр. Исперих, общ. Исперих, област 

Разград. Собствеността върху имота е частна общинска. Земята е земеделска с начин на трайно 

ползване за друг вид производствен, складов обект. Общата площ на имота, върху който ще се 

изгради инвестиционното предложение, е в размер на 114376 кв. м. Имотът попада в Общия 

устройствен план на Община Исперих в зона „Устройствени зони и територии за производствени 

дейности (Пп/Предимно производствени/Пч/Чисто производствени/. ОУП на община Исперих е 

преминал процедура по екологична оценка, поради това към момента на процедурата са отчетени 

всички възможни въздействия върху населението, материалните активи, културното наследство, 
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въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и 

неговите елементи и защитените територии.  

Настоящото инвестиционно предложение за производство на електроенергия чрез 

фотоволтаична технология е многократно по-екологично чисто, безопасно и щадящо околната 

среда от всички останали форми на производство на електрическа енергия и от повечето 

индустриални производства въобще. Поради това, въздействията, които биха възникнали на 

площадката са пренебрежими в сравнение с тези, които биха възникнали при действието на друг 

тип инвестиционни предложения с производствен характер.  

Не се очакват негативни въздействия върху населението и човешкото здраве. Това се 

дължи както на достатъчната отдалеченост на площадката от най-близките населени места, така и 

на характера на инвестиционното предложение, който не предполага каквито и да било форми на 

замърсяване на елементите на околната среда. Очаква се леко въздействие от гледна точка на 

шум при сглобяване на панелите, които са пренебрежими. Не се очаква въздействие от гледна 

точка на вибрации, както и никакво от гледна точка на йонизиращи и нейонизиращи елементи. 

Добиването на електроенергия от слънчевата радиация е не само беземисионно, но и напълно 

безвредно за здравето на населението производство. Изграждането на фотоволтаични паркове 

при съобразяване на законовите изисквания няма да доведе до какъвто и да е вреден ефект върху 

здравето на населението. 

 

С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени тъй 

като предлаганата дейност не е източник на значими шумови излъчвания. Шумовото натоварване 

се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива, определени съгласно Наредба 

№6/26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт 

през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 

среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума 

върху здравето на населението. 

 

Територии и устройствени 

зони в урбанизираните територии и 

извън тях 

Еквивалентно ниво на шума 

в dB(A) 

Ден Вечер Нощ 

Жилищни територии 55 50 45 

Производствено-складови 

територии и зони 

70 70 70 

 

Шумовото натоварване, въпреки че ще е в рамките на допустимото, ще е по-значимо 

през периода на строителството. Това влияние обаче ще е краткосрочно и само през светлата част 

на деня. 

Процесът на получаване на електроенергия от слънчевата радиация не е съпроводен с 

излъчването на шум. Основните съоръжения – фотоволтаичните панели не издават шум вреден за 

човешкото здраве и околната среда. При експлоатацията на фотоволтаичната централа, такъв 

източник са трансформаторите на отделните блокове. Очакваното ниво на шум, на 2 m от тях е до 

45dBA. Предвид отдалечеността до най-близко разположените жилищни сгради на гр. Исперих 

може да се приеме, че не се очаква никакво въздействие от обслужване и поддръжка на 

фотоволтаичната централа. Очакваните еквивалентни шумови нива до най-близките сгради след 

реализиране на обекта няма да се различават от тези в настоящия момент. 

Обслужващата инфраструктура на фотоволтаиците, като съоръжения за електрически 

ток създава електрически (ЕП) и магнитни полета (МП). Стойностите на ЕП на модулите са с 

пренебрежимо ниски стойности, често по-ниски дори от тези в жилищни сгради. Стойностите на 
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МП зависят от протичащата електрическа енергия, присъствието им е строго локално, с нисък 

интензитет и не създават риск за хора с нормално здравословно състояние. Разположението на 

фотоволтаиците от жилищните сгради на населеното място ги определя като напълно безопасни 

по отношение въздействието от електрически и магнитни полета за населението. Като прогноза 

за въздействието на електромагнитните полета в работна среда, следва да се обобщи, че 

проучванията на подобни вече действащи обекти, показва, че не се очаква отрицателно здравно 

въздействие върху работещите, извършващи ремонти и профилактични дейности. 

 

Липсата на елементи на материалното и културно наследство изключват възможността за 

отрицателно въздействие върху същите. Въздействието върху материалните активи ще бъде 

положително, т.к. ще бъдат направени инвестиции за закупуване на елементи и съоръжения за 

фотоволтаичните системи. 

Очакваният екологичен ефект за района от реализацията на ИП ще бъде положителен и 

свързан с отсъствие на въздействие за компонентите въздух, води и почви, и в минимална степен 

отрицателен за компонента ландшафт. 

 

Въздействието върху въздуха практически ще е сведено до нула, поради характера на 

конкретното производство на електрическа енергия. Нещо повече, фотоволтаичните 

електрически централи са едно от основните средства за намаляване замърсяването на 

атмосферния въздух и подобряване на неговите качества. По време на изграждането на обекта ще 

се отделят емисии от прах и изгорели газове от строителна и транспортна техника за доставка на 

елементите на фотоволтаичните модули. Предвид открития характер на терена, замърсяването на 

атмосферния въздух ще е незначително и локално. Тъй като строителството на парка ще бъде 

поетапно, емисиите от строителната и монтажната техника ще бъдат ограничени по време и 

количество и замърсяването ще бъде временно и обратимо. Експлоатацията на обекта не е 

свързана с отрицателни въздействия върху атмосферния въздух, поради отсъствието на всякакви 

източници на емисии на вредни вещества (организирани и неорганизирани). Преобразуването на 

възобновяемата слънчева енергия в електроенергия не е свързано с емитиране на вредни 

вещества, напротив, получаването на такъв тип енергия е свързано със заместване на 

източниците на енергия, получена от изкопаеми горива. Използването на фотоволтаици е 

свързано с чувствително намаляване на емисиите ( СО2 и другите парникови газове).  

Въздействието се оценява като малко вероятно (поради ограничените строителни 

дейности), кратковременно, незначително, обратимо. 

 

Не се предвижда водоснабдяване на територията както и водовземане за питейни, 

промишлени и други нужди от повърхностни и подземни води и изграждане на нови съоръжения 

за водовземане. За питейно-битови нужди персоналът на обекта ще използва бутилирана вода. 

Предвидено е в имота да се монтира химическа тоалетна, която ще се обслужва от фирмата 

доставчик. С изграждането и експлоатацията на инвестиционното предложение не се предвиждат 

дейности, които да предполагат замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не 

съществуват условия за заливане на територията. 

 

Изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната централа няма да окаже вредно 

въздействие върху почвите в района. Дейността не е свързана с трайно отнемане на земи, а върху 

част от терена ще бъдат монтирани фотоволтаични модули, без да се засяга почвата. Не се очаква 

емитиране на вредности, които биха се отразили неблагоприятно върху почвените 

характеристики. Не се очаква въздействие върху състоянието на почвите в района и 

традиционното земеползване. Забиването и монтирането на носещите конструкции няма да се 

отрази по никакъв начин на земните недра и минералното разнообразие в района. 
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Едно от антропогенните въздействия при реализацията на инвестиционното предложение 

ще бъде върху компонента „ландшафт”. Измененията ще бъдат преки, но локализирани, с  

преобразуване на всички ландшафтни компоненти като естествените видове ландшафти в 

динамиката на функционирането и развитието на централата ще се преобразуват в техногенни 

ландшафти. Измененията по същество ще бъдат временни и обратими (за периода на 

функциониране на съоръжението). 

В резултат на реализацията на обекта няма да се стигне до критично състояние на 

ландшафта в района, въпреки че ще има смяна на инвариантната структура на територията на 

самия обект. За съседните територии няма да се наблюдават изменения и ще има запазване на 

устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране. 

 

Обстоятелството, че площадката на инвестиционното предложение не се намира в 

защитени територии и защитени зони предполага липса на въздействие.  

 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 

на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 

Инвестиционното предложение не засяга ЗТ съгласно Закона за защитените територии, 

както и ЗЗ от Натура 2000. Същото няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху 

предмета и целите на опазване на най-близко разположените ЗЗ BG0002062 „Лудогорие” за 

опазване на дивите птици, както и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна тъй като: 

- няма вероятност от отрицателни въздействия върху природните местообитания, 

местообитанията и популациите на видове, предмет на опазване или други елементи на 

защитените зони, тъй като не се засягат пряко и се намират на отстояние от 

територията на обекта; 

- не се очаква безпокойство, прогонване и/или прекъсване на биокоридорни връзки на 

видове, предмет на опазване в защитени зони, тъй като не се засягат такива; 

територията е отредена за производствена и складова дейност и функционира като 

такава от значителен период от време; има налична и функционираща инфраструктура; 

- генерираните емисии и отпадъци, в резултат от производствения процес не се очаква 

да окажат отрицателно въздействие върху територията, предмет на инвестиционното 

предложение, още по-малко върху най-близко разположените защитени зони;  

- няма вероятност от възникване на кумулативни отрицателни въздействия, в най-близко 

разположените защитени зони, в съчетание с други инвестиционни предложения или 

планове, програми и проекти, поради спецификата на дейността, характеристиките на 

площадката и на цялостната характеристика на района;  

- имотът, предмет на инвестиционното предложение се намира на отстояние и няма 

свързващи елементи на ландшафта с най-близко разположените защитени зони.  

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

 

Не съществува риск от аварии или бедствия на площадката, тъй като по време на 

изграждането и на експлоатацията на инвестиционното предложение няма да бъдат налични 

опасни химически вещества на площадката. Процесът на експлоатация включва единствено 

естествени процеси на превръщане на слънчевата енергия в електрическа, т.е. не са налице 
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каквито и да било дейности, изискващи или генериращи опасни химически вещества. Основните 

материали за изграждане на фотоволтаичната система са практически безвредни. При 

експлоатацията няма да се използват никакви химични вещества и препарати, подлежащи на 

забрана или ограничения.  

Фотоволтаичните паркове не са съоръжения с рисков потенциал.  

На засегнатата територия няма да се реализират предприятия/съоръжения с нисък и 

висок рисков потенциал. Не се предвижда на територията на имота да се съхраняват опасни 

вещества по Приложение №3 от ЗООС. 

 

 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 

 

Вид и естество на 

въздействието 

По време на 

строителството 

По време на 

експлоатацията 

Преки  не не 

Непреки  не не 

Кумулативни  не не 

Краткотрайни  да не 

Среднотрайни  не не 

Дълготрайни не да 

Постоянни не не 

Временни да не 

Положителни не да 

Отрицателни да не 

 

 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

 

Въздействието на инвестиционното предложение по време на строителството и при 

експлоатацията на инсталацията се ограничава в обхвата на имота, на чиято територия се 

разполага инсталацията. Няма да има негативно въздействие върху най-близко разположеното 

населено място – гр. Исперих.  

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

 

Няма вероятност от негативно и интензивно отрицателно въздействие върху околната 

среда и човешкото здраве от реализацията на инвестиционното предложение, нито от 

комплексност с други дейности на площадката. Същата е със значителен пространствен терен и 

отдалечена от обекти, подлежащи на здравен риск, както и от защитени и чувствителни 

територии.   

Имотът попада в Общия устройствен план на Община Исперих в зона „Устройствени 

зони и територии за производствени дейности (Пп/Предимно производствени/Пч/Чисто 

производствени/. ОУП на община Исперих е преминал процедура по екологична оценка, поради 

това към момента на процедурата са отчетени всички възможни въздействия върху населението, 
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материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, 

ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.  

 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 

Спецификата и характерът на инвестиционното предложение не предполагат 

настъпването на въздействия, освен описаните по-горе върху ландшафта в самия имот, предмет 

на намерението. Евентуалното настъпване на други въздействия не се предполага да бъде 

продължително, нито с вероятна честота на настъпване. Поради характеристиките на обекта и 

предложението, евентуално въздействие върху околната среда се предполага като 

кратковременно и напълно обратимо. 

 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

 

Предвид всичко гореописано, съобразявайки характеристиките на 

инвестиционното предложение, спецификата на засегнатия имот, неговото разположение, 

пространственото зониране, спецификите на планираното производство на електроенергия, 

дълготрайните ползи за населението на общината, може да се направи заключение за 

отсъствие на негативно кумулиране на въздействие с други съществуващи и/или одобрени 

предложение, но изключително положително въздействие за територията, икономическото 

развитие, подобряване живота и здравето на населението, просперитет и бъдещо развитие 

на нови дейности в община Исперих. 

 

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

 

Изключително щадящата технология, която е избрана от възложителя, подходящата 

производствена площадка и отдалечеността от райони с възможност за негативни въздействия 

върху тях, са предпоставки за превантивна защита и ефективно намаляване на въздействията от 

реализацията на инвестиционното предложение.  

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

 

Не се очаква инвестиционното предложение да окаже трансгранично въздействие. Това 

се дължи на факта, че площадката е на значително отстояние от границите на съседните държави. 

Площадката е на повече от 30 км от границата с Румъния, на повече от 300 км от границата с 

Република Северна Македония, на повече от 200 км от границата с Република Гърция и на повече 

от 300 км от границата с Република Сърбия, както и на повече от 150 км. от границата с 

Република Турция. Значителните отстояния изключват възможността за трансгранично 

въздействие.  

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите 

значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве. 
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Не се предвиждат мерки, тъй като технологията е екологично чиста и щадяща 

околната среда и здравето на хората.  

 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 

Уведомлението за инвестиционно предложение е публично оповестено на интернет 

страницата на възложителя, съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС Предвид това не са 

постъпили становища от заинтересовани лица.  

Изграждането на фотоволтаични централи е един от централните елементи на прехода 

към зелена енергия, който Европейският съюз и Република България като страна-член се стремят 

да направят. В този смисъл настоящото инвестиционно предложение е в пълен синхрон с 

тенденциите в европейски и национален мащаб и напълно отговаря на визията на държавата за 

енергийното й бъдеще, заложена в проекта на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на 

Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. Чрез реализирането на настоящото 

инвестиционно предложение в националната система на страната ще бъде включена нова 

мощност, използваща екологично чист енергиен източник – слънцето. 

 

С настоящото инвестиционно предложение се създават възможности за реализация на 

дейности, пряко свързани с изпълнението на Директива (ЕС) 2018/2001 на европейския 

парламент и на съвета от 11 декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници. Директивата определя нова задължителна цел за енергията от 

възобновяеми източници за ЕС за 2030 г. за най-малко 32 % от крайното потребление на енергия, 

които в резултат на последните събития в международната обстановка предстои да бъдат 

завишени от Европейската комисия. 

Европейската директива е транспонирана в националното законодателство чрез Закона за 

енергията от възобновяеми източници и др. подзаконови нормативни актове в сферата. 

С оглед постигането на националните цели и в насоките на Общността относно 

държавните помощи за опазване на околната среда се наблюдава постоянна необходимост от 

национални механизми за подпомагане на енергията от ВЕИ. 

 

Както бе посочено по – горе, с реализацията на фотоволтаичната централа Община 

Исперих ще използва зелена електрическа енергия. Изграждането на ФЕЦ  ще подпомогне 

усилията на общината за защита на обществения интерес и ще доведе до реализацията на 

конкретни мерки за опазване на околната среда, подобряване качеството на живот в общината и 

човешкото здраве. Замяната на електрическа енергия от мрежата със зелена ще допринесе и за 

значителното намаляване на CO2 с около 400 тона годишно. Така Община Исперих ще има 

принос към предотвратяването на неблагоприятните климатични изменения, предизвикани от 

нарастващото отделяне в атмосферата на въглеродни емисии и други парникови газове. 

Инвестицията също така ще генерира за общината значителни приходи от имот, който 

към момента не се използва за задоволяване на обществени или частни нужди и ще подпомогне 

общинския бюджет по отношение на възможностите за реализация на обществено полезни 

икономически и социални мерки. В общинския бюджет ще постъпят допълнителни местни 

данъци и такси – както във връзка със строителството, така и за годините напред в периода на 

експлоатация на ФЕЦ.  Разкритите работни места значително ще подпомогнат икономиката на 

общината, като намалят безработицата. Проектът ще привлече и висококвалифицирани 

специалисти за строежа на фотоволтаичната електроцентрала. Изпълнението на инвестиционното 

предложение ще подкрепи местната икономика. По предварителни данни, строителните дейности 

ще продължат до 24 месеца. 
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Инвестиционното намерение е в изпълнение на мерките, заложени в дългосрочната 

Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2014-2024г. и Краткосрочната програма за насърчаване използването на 

енергия от възобновяеми източници и био горива в Община Исперих 2018-2021 г. Целите на 

програмите са конкретни и измерими и са предпоставка за постигане на икономически растеж и 

устойчиво енергийно развитие на общината чрез стимулиране на търсенето, производството и 

потреблението на енергия от ВЕИ, както и стимулиране на бизнеса за използване на ВЕИ и 

привличане на местни и чуждестранни инвестиции. Инвестиционното предложение е в пълно 

съответствие с поставените цели в двете програми и отговаря на дългосрочната визия на Община 

Исперих. 

  

 

 

 

„Сънрайс Електрик“ ООД……………………. 
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