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1700 София, ул. “21-ви Век” № 9, Вх. Б, Ап. 32 

Тел.: (02) 9625257, E-mail: wind.activ@gmail.com 

 

Изх. № 52-10/12.10.2021 

 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ 
  

 

И С К А Н Е 

за преценяване на необходимостта от извършване на  
оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) 

 
от „УИНД АКТИВ“ ООД, ЕИК 201363736 

Пълен пощенски адрес: 1700 гр. София, р-н „Студентски“, ул. “21-ви Век” № 9 вх. Б, ап. 32 
Тел./факс/е-mail: (02) 962 5257, е-mail: wind.activ@gmail.com 

Управител: Славейко Гергинов 
Лице за контакти: д-р инж. Славка Куюмджиева, тел: (02) 962 5257, 0888 693142 
 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, 

 
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС за инвестиционно предложение:  

Изграждане на Ветроенергиен парк (ВЕП) „Обретеник”,  
състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW,  

разположен в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе. 

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 
предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или 
приложение № 2 към ЗООС) 
 

Настоящото искане се отнася до инвестиционно предложение, одобрено с Решение 
по ОВОС № РУ 4-5/2012 от 05.09.2012 г. на РИОСВ-Русе, което решение е загубило правно 
действие, констатирано с протокол № 11-ЯХ/2017 от 28.06.2017 г.  
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Приложение № 2 към чл. 6  
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 
г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) 

ИНФОРМАЦИЯ 

за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно 
предложение за изграждане на Ветроенергиен парк „Обретеник”,  

землище на с. Обретеник, община Борово, област Русе 

 
I.  Информация за контакт с възложителя:      

1. Име, постоянен адрес търговско наименование, седалище:  „УИНД АКТИВ ООД, 
ЕИК 201363736 

2. Пълен пощенски адрес: София 1700, район „Студентски“, ул. „21-ви Век” №9, вх. Б, ап.32.  

3. Телефон/факс:  02/962 52 57         

4. Ел. поща (е-mail): wind.activ@gmail.com  

5. Лице за контакти: Славка Куюмджиева, тел 02/962 52 57; 088 8693142 
 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

     Инвестиционното предложение за изграждане на ветроенергиен парк (ВЕП) 
„Обретеник“ е инициирано от  „УИНД АКТИВ” ООД – фирма, специализирана в изготвянето 
на проекти, свързани с производство на електрическа енергия от алтернативни източници.  

     Вятърният енергиен парк ще да бъде разположен в землището на село Обретеник върху 
терен, намиращ се югозападно от населеното място. В тази част землището на селото е с 
равнинно-хълмист терен и изложение, предпоставящо наличие на ветрове с относително 
постоянна посока и скорост. Това обстоятелство е от изключителна важност за реализация на 
инвестиционното предложение, чиято основна задача е да използва силата на вятъра за 
производство на електроенергия, което е от съществено значение както от икономическа, така 
и от екологична гледна точка. 

           Целта на инвестиционното предложение е да се осигурят необходимите условия за 
ефективно ползване на естествен, съществуващ независимо от волята на човека, мощен 
възобновяем енергиен източник, с цел получаване на  електрическа енергия.  

           За реализацията на парка в Инвестиционното предложение се предвижда да се 
използват имоти, разположени извън регулационните граници на най-близкото населено 
място – село Обретеник.  

Общинският съвет – гр. Борово със свое Решение № 240 от 27 март 2013 г. одобрява 
ПУП – ПЗ и ПП за изграждане на „Ветроенергиен парк Обретеник“ – с. Обретеник, както 
следва:  



Стр. | 4  
 

• Парцеларен план за изграждане на проводи (проводи ел. кабел 20 kV, свързващ 
ветрогенераторите на обекта „Ветроенергиен парк Обретеник“ с подстанцията за 
присъединяване към електропреносната мрежа на „Електроенергиен Системен Оператор“ 
ЕАД („ЕСО“ ЕАД) в частта му на преминаване през поземлени имоти по плана за 
земеразделяне в местност Тръновица; ПИ № 000298 в местност Тръновица; ПИ № 000325 в 
местност Тръновица; ПИ № 000326 в местност Тръновица; ПИ № 000331 в местност 
Тръновица. 

•  План за застрояване за 13 броя ветрогенератори върху обща площ 42,496 дка земеделска 
земя, в т.ч. 10,661 дка за пътища за достъп в ПИ с предишен № 000216 в местност Тръновица 
по плана за земеразделяне на с. Обретеник, представляващи ПИ № 000267, 000333, 000334, 
000335, 000336, 000337, 000338, 000339, 000340, 000341, 000342, 000343, 000344, 000345, 
000346, 000347, 000348, 000349, 000350, 000351 – частна общинска собственост. 

Решението е обнародвано в Държавен вестник бр.41/2013 г.  

Предвидената с ПУП-ПЗ устройствена зона е „Чисто производствена”, застрояването е 
високо - над 15 м. 

Съгласно одобрените ПУП-ПЗ и ПП, инвестиционното предложение предвижда 
изграждане на 13 броя ветрогенератори (ВГ) и подстанция 20/110 кV, съставляващи 
Ветрогенераторен парк „Обретеник“ при параметри на генераторите, както следва: 

- височина на главината – 94 м и 119 м; 
- диаметър на ротора – 112 м; 
- мощност – 3 МW на един ветрогенератор; 
- обща номинална мощност на ветрогенераторите – 39 МW. 

Като правило, произведената  от  ветрогенераторите  електроенергия трябва да се 
трансформира в подстанция, след което да се включи в електропреносната мрежа на 
националната енергийна система. Инвестиционното предложение предвижда това да се 
осъществи посредством подземен кабел, трансформаторна станция и подстанция за 
съвместно ползване от „УИНД АКТИВ” ООД и „ЕСО” ЕАД. За обезпечаване на връзките с 
преносната мрежа на „ЕСО” ЕАД ще се използва преминаващия в близост въздушен 
електропровод (ВЕЛ) 110 кV „Манастирица“, преминаващ източно от терена на ВЕП 
„Обретеник”. Връзката между подстанцията 20/110 кV и  ВЛ 110 кV ще се осъществи 
посредством подземно разположен кабел 110 кV с дължина 3220 м.  

Трасето за кабелизация е избрано така, че да свързва най-краткото разстояние между 
генераторите. Сервитутната ивица на трасето е общо 5 м - по 2.5 м двустранно на трасето. 

             За обслужване на ветрогенераторният парк се предвижда: 

 ползване на съществуващи пътища от републиканската пътна мрежа за достъп до с. 
Обретеник, гр. Бяла и гр. Русе;  

 изграждане и реконструкция на съществуващи полски пътища чрез полагане на 
трошено-каменна настилка с ширина 4-5 м и оформяне на разширения около местата за 
монтиране на турбините.  
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Ветроенергийният парк ще работи на денонощен режим, в условията на пълна 
автоматизация и използване на GSM система за връзка, като се следят параметрите на 
производството, непрекъснато се анализират метеорологичните условия и евентуалното 
възникване на технически проблеми или аварии.  

Изпълнението на обекта ще се възложи на цялостен инженеринг – от изработване на 
технически проект и до изпълнение на строителните дейности. 

           а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

       Инвестиционното предложение за изграждане на ВЕП „Обретеник“ се разполага в 
землището на с. Обретеник, община Борово. Общата площ на имотите, засегнати от ИП е         
1 959,818 дка, от които промяна на предназначението ще се извърши само на 42,496 дка, 
както следва: 
 - площадки за ветрогенератори        7,488 дка 
 - обслужващи територии за ветрогенератори  19,163 дка 
 - територии за транспортна инфраструктура  10,661 дка 
 - площадка за измервателна мачта        5,184 дка 
 Обща площ за промяна на предназначението:  42,496 дка 
 

За преобразуване на получената енергия от ВГ се предвижда да бъде изградена 
подстанция, чрез която получената електроенергия ще се подава към националната 
електропреносна мрежа. За обезпечаване на връзките с „ЕСО” ЕАД ще се използва 
преминаващият в близост електропровод ВЕЛ 110 кV „Манастирица”. Връзката  между 
подстанцията и електропровода ще се осъществи чрез подземен кабел 110 кV с дължина 3220 
м.   

 
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения: 

Проектът за изграждане на ВЕП „Обретеник“ е в тясна връзка с разположеното в 
непосредствена близост инвестиционно предложение за изграждане на Фотоволтаичен парк 
„Обретеник“. Тези връзки се състоят в следното - за строителство и обслужване на 
ветрогенераторите ще се ползват и пътища към фотоволтаичните централи, включени в ПУП-
ПЗ на Фотоволтаичен парк “Обретеник”. 

Освен това, предвидената за изграждане подстанция ще бъде експлоатирана 
съвместно и  цялата необходима площ на терена е включена в процедурата за промяна на 
предназначението на земята в ПУП-ПЗ на Фотоволтаичен парк “Обретеник”. 

В съседство с ВЕП „Обретеник“ няма други инвестиционни предложения, които биха 
могли да окажат кумулативен ефект.    
 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и 
експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

При строителството ще се използват главно различни суровини и материали, по 
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важни от които са : 

 инертни материали – за подготвянето на бетоновата смес и мазилките; 
 бетон – за фундаментите (около 5000 м3); 
 стомана (в т.ч. арматурно желязо) – около 700 тона 
 тухли, теракотни материали – за подстанцията; 

 Не се предвижда Възложителя да добива необходимите за строителството суровини и 
материали. Те ще бъдат закупувани от фирми - производители и доставчици и в този смисъл 
в процеса на строителството и експлоатацията няма да се използват директно природни 
ресурси. 

 При експлоатацията ще се използват:  

 електроенергия – ще се ползва електроенергия за собствени нужди - за осветление, за 
автоматичните уреди и прибори, за задвижване на роторите на вятърните турбини; тя ще бъде 
черпена от преминаващият наблизо електропровод посредством подстанцията.  

 масла и греси – при експлоатацията на обекта ще се използват моторни и хидравлични 
масла и греси за смазване на частите на ветрогенераторите и трансформаторни масла – за 
трансформаторите в подстанцията; същите представляват фракции от преработката на нефт; 
ползвателят на обекта няма да добива и преработва суровината  за  тяхното получаване, а ще 
ги закупува от фирмите -производители или от търговските фирми. 

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

По време на строителството ще се генерират: 
 а/ Почва и камъни - Код – 17 05 04;  Предвижда се те да бъдат изцяло оползотворени, 

чрез влагането им като пълнеж при оформяне на подходите към площадките на ВГ. 
б/ Отпадъци от строителството – смеси от бетон, тухли, керемиди и др. п. - Код – 17 

01 07;  Количество – около 3 м3. При строителството на сградата на подстанцията и при 
изливането на фундаментите на ветрогенераторите ще се формират и строителни отпадъци, 
които не могат да бъдат повторно ползвани на място. За тях ще бъде поискано от общината 
направление за третирането/депонирането им. 

в/ Смесени битови отпадъци - Код – 20 03 01; В периода на строителството на обекта 
се предвижда да работят около 15 души в продължение на една година. Като се вземе предвид 
нормата на натрупване, продължителността на работния ден и броя на работните  дни в 
месеца, количеството на формираните смесени битови отпадъци се изчислява на около 480 
кг. Те ще бъдат събирани в полиетиленови торби и изхвърляни в контейнерите за ТБО в с. 
Обретеник ежедневно след приключване на работния ден.  
            По същество, ветрогенераторите представляват сглобяеми конструкции, поради което 
ще се приложи технологията и методите на сглобяемо строителство.       Ветрогенераторите 
ще бъдат монтирани на стоманени тръбни кули с височина до 119 метра, поставени върху 
стоманобетонни фундаменти, съгласно технологично обосновани параметри и габарити.  
            По време на експлоатацията ще се генерират опасни отпадъци, базирано на 
необходимостта от поддържане на ветропарка в изправност:  
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 маслени филтри и кърпи за изтриване (абсорбенти) – код 15 02 02, количество – 
около 10 кг/годишно; 

 отработени нехлорирани изолационни масла – код 13 03 07, количество – около 
280 л/годишно;  

 отработени нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа – код 13 02 05, количество – около 120 л/год.;  

 отпадъчни нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – код 13 01 10, 
количество – около 20 л/год.;  
            Посочените видове опасни отпадъци ще бъдат формирани и събирани главно при 
провежданите задължително два пъти в годината планови профилактични ремонти.                  
             Събирането на опасните отпадъци ще се извършва в специализирани съдове при 
мястото на тяхното образуване. Предаването им за последващо транспортиране и третиране 
ще става само на фирми, притежаващи разрешителни, издадени по реда на ЗУО. 
 В периода на експлоатация на вятърния парк ще се образуват следните видове 
неопасни отпадъци: 

- хартиени и картонени опаковки - Код – 15 01 01;  Количество – около 55 кг.;  
- опаковки от дървесни материали - Код – 15 01 03;  Количество – около 90 кг.; 
- смесени опаковки – от стиропор, РЕ фолио, мокет, др. п. Код – 15 01 06;   

Количество – около 25 кг.;     
- кабели и свързочни материали - Код – 17 04 11;   Количество – 60 кг.;  
- смеси от метали – накладки и др. детайли. Код – 17 04 07;    Количество – 7 кг.                      

           По време на експлоатацията ще се генерират и незначителни количества смесени 
битови отпадъци с код 20 03 01. Ще се събират в полиетиленови пликове и ще се извозват със 
собствен транспорт до контейнери за ТБО в с. Обретеник. 

Отпадъците от опаковки ще бъдат отвеждани до точки за събиране на отпадъци от 
опаковки в с. Обретеник или предавани за оползотворяване на лицензирани фирми за 
извършване на дейности с конкретния вид отпадък. 
            На територията на ветроенергийния парк няма да се формират отпадъчни води. За 
нуждите на строителството и експлоатацията на обекта на подходящо място ще се изгради 
тоалетна на изгребна яма или ще се достави химическа тоалетна. Не е необходимо 
разрешително за заустване на пречистени отпадъчни води. 

 

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

- по време на строителството 

В резултат от работата на механизацията, строителната и транспортна техника се 
очаква повишаване на съдържанието на прах в атмосферния въздух в сравнение със 
състоянието му преди започване на строителните работи. Предвид наличието на постоянни 
ветрове с различна посока и скорост, праховите емисии бързо ще се разнасят и  
концентрациите  на прах в атмосферния въздух ще остават в границите на нормите.  

 Транспортните и строителни машини на обекта ще използват дизелово гориво, в 
резултат от изгарянето на което в атмосферния  въздух ще постъпват димни газове и ще се  
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повиши съдържанието на въглеродни и азотни оксиди и въглеводороди в сравнение с период, 
когато машините не работят. Като се има в предвид, че площта на стъпката на фундамента е 
около 580 кв.м. и на всяка от площадките се предвижда да работят само по 3-4 машини - багер 
и извозващи тежкотоварни автомобили, прогнозата е, че концентрациите на посочените 
замърсяващи вещества ще останат в рамките на допустимите норми.  
 Строителната механизация е източник и на шум. Контрола, извършен на  строителни  
площадки показва, че шумовите нива са по-високи в непосредствена близост до  работещите 
машини. С отдалечаване от тях нивата на шум бързо спадат, поради което наднормен шумов 
фон може да се очаква само в границите на съответната работна площадка.  
 В периода на строителството може да се очаква известен шумов дискомфорт и 
запрашаване на въздуха в селищната среда на част от с.Обретеник като резултат от  
движението на строителна техника и транспортни средства към съответната строителна 
площадка. Като правило, строителните работи са ограничени като време и в този смисъл 
въздействието е времеви ограничено. 

- по време на експлоатацията 

 По време на работата на ветрогенераторите се генерират звукови вълни от вибрациите 
на отделните механизми и устройства, като освен механичен, има и допълнителен шум- 
аеродинамичен, причинен от въртенето, вибрациите, триенето и други видове 
взаимодействия на роторните лопати с обтичащия ги въздушен поток. Различни проучвания 
доказват, че интензивността на този шум е най-висока в скоростната кутия - до 105 dB и с 
отдалечаване от източника нивото спада. В зависимост  от  посоката  на  вятъра, нивата на 
шума са различни на различни отстояния от ветрогенераторите:  

 - 50 dB се наблюдават при min 150 и max 375 метра от ВГ; 
 - 45 dB са характерни за отстояния от  min 300 и max 575 метра от ВГ; 
  - 40 dB са характерни  при min 475 и max 700 метра от ВГ. 
 От посоченото следва, че в границите на обектовите площадки, нивото  на шума е 
между 40 и 45 dB, т. е извън площадките нивото на шума ще бъде по-ниско от 40 dB, което е 
далеч под граничната стойност за производствено-складови територии и зони (70dB, съгласно 
Н№6/2006 г. на МЗ и МОСВ). 

В периода на експлоатацията на обекта не се очаква замърсяване или дискомфорт на 
околната среда, освен при аварийни ситуации.  

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

 по време на строителството са възможни аварии на двигателите на строителните 
машини и  изтичане  на  гориво от тях, при което е възможно замърсяване на почвите, но в 
ограничен  периметър.  

 по време на експлоатацията на ветроенергийният парк съществува определен  риск  
от  аварийно  изпускане на вредни вещества – масла и греси, вследствие на повреди и стареене 
на материалите на  уплътнителите на съоръженията; изпускане на греси може да се получи 
от уплътненията на основния лагер на ротора, от лагерите на  генератора, от азимут-лагера на 
ротора и др.; изтичане на масло е възможно от трансмисията  на турбината, от хидравличната 
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система на ветрогенераторите, от азимут-трансмисията за въртене на турбината към посоката 
на вятъра, от ваните под трансформаторите; аварийните течове са предотвратими;  при добра 
поддръжка на машините и съоръженията те са малко вероятни. 

 обектът е рисков по отношение на пожароопасността - този риск произтича от  
естеството на дейността – производство на електроенергия; за  да  се избегне такъв риск, във 
вятърната турбина са монтирани контролер и IT-система с устройство за следене и контрол 
на  изолацията  на мрежата на генератора , с което се постига: 

– по-висока надеждност на турбините като цяло; 
– по-висока пожарна безопасност, тъй като те правят невъзможно възникването на 

повреди, свързани с генерирането на дъгови разряди; 
– повишена безопасност при аварии, поради ограничаване на  контактните токове; 
– по-добра мълниезащита и електромагнитна съвместимост.  

         Обобщено, не са налични предпоставки за риск от големи аварии и/или бедствия, 
свързани с инвестиционното предложение 

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. 

Характерът на инвестиционното предложение не предполага рискове за човешкото 
здраве. Няма предпоставки за рискове за човешкото здраве и неблагоприятно въздействие 
върху факторите на жизнената среда. 

 
2.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 
Съгласно одобрен ПУП-ПЗ и ПП, инвестиционното предложение ще бъде 

реализирано в землището на с. Обретеник, община Борово, област Русе. 

            Засегнатите имоти са частна общинска собственост, с номера по КВС на с. Обретеник, 
действаща към момента на изработване и влизане в сила на ПУП-ПЗ и ПП за ВЕП 
„Обретеник“, както и според датата на издаване на Решение по ОВОС №РУ 4-5/2012, както 
следва: 

 За ВЕП „Обретеник“: имоти №№ 000333 (образуван от 000325), 000335 (образуван от 
000325), 000337 (образуван от 000326), 000338 (образуван от 000325), 000340 (образуван от 
000325), 000341 (образуван от 000326), 000343 (образуван от 000326), 000344 (образуван от 
000332), 000346 (образуван от 000325), 000347 (образуван от 000325), 000348 (образуван от 
000331), 000349 (образуван от 000331), 000351 (образуван от 000331) 

 За подстанция: имот № 000294 (образуван от 000216) 

 За площадка за измервателна мачта: имот № 000267 (образуван от 000325) 

 За обслужващи пътища: имоти №№ 000336 (образуван от 000332), 000339 (образуван 
от 000325), 000342 (образуван от 000331), 000345 (образуван от 000331), 000350 (образуван 
от 000331), 000334 (образуван от 000326) 

 За електропреносно трасе: преминаващо през имоти №№ 000353 (образуван от 
000216), 000131, 000130, 000127, 000251, 000123, 000230, 000247, 000128, 054040 с пресичане 
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на Реп. път I клас с № 000115.  
          Със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-696/03.10.2019 г. на Изпълнителен 
директор на АГКК за землището на с. Обретеник е влязла в сила Кадастрална карта.  
          В приложената таблица е видно съответствието между номерата на имотите по КВС на 
с. Обретеник и техните идентификатори по действащата Кадастрална карта. 
 

№  
по ред 

Имот № по КВС 
Идентификатор на имот по 

Кадастрална карта 
Предназначение 

1 000333 53117.61.333 ВГ № 8 
2 000335 53117.61.335 ВГ № 1 
3 000337 53117.61.337 ВГ № 2 
4 000338 53117.61.338 ВГ № 3 
5 000340 53117.61.340 ВГ № 4 
6 000341 53117.61.341 ВГ № 5 
7 000343 53117.61.343 ВГ № 6 
8 000344 53117.61.344 ВГ № 7 
9 000346 53117.61.346 ВГ № 9 
10 000347 53117.61.347 ВГ № 10 
11 000348 53117.61.348 ВГ № 12 
12 000349 53117.61.349 ВГ № 11 
13 000351 53117.61.351 ВГ № 13 
14 000294 53117.61.294 За подстанция 
15 000267 53117.61.267 За измервателна мачта 
16 000336 53117.61.336 За обслужващи пътища 
17 000339 53117.61.339 За обслужващи пътища 
18 000342 53117.61.342 За обслужващи пътища 
19 000345 53117.61.345 За обслужващи пътища 
20 000350 53117.61.350 За обслужващи пътища 
21 000334 53117.61.334 За обслужващи пътища 
22 000353 53117.61.353 За ел. трасе 
23 000131 53117.58.236 За ел. трасе 
24 000130 53117.55.130 За ел. трасе 
25 000127 53117.55.127 За ел. трасе 
26 000251 53117.54.251 За ел. трасе 
27 000123 53117.37.123 За ел. трасе 
28 000230 53117.58.230 За ел. трасе 
29 000247 53117.55.247 За ел. трасе 
30 000128 53117.55.128 За ел. трасе 
31 054040 53117.54.40 За ел. трасе 
32 000115 53117.33.115 Републикански път I клас 

 
 Като правило, площите, необходими за реализация на подобно инвестиционно 
предложение имат две измерения. Терените, предвидени за урегулираните парцеларни имоти 
са достатъчни за периода на експлоатацията на обекта. Що се отнася до периода на монтиране 
на съоръженията, предвид размерите, обема и теглото им, вида и броя на необходимите 
детайли за сглобяването им, нуждата от основен и допълнителен кран и други подобни, 
следва че са необходими допълнителни площи за складиране на цялостната комплектовка за 
всеки от генераторите. Предварителното проучване в това отношение показва, че към всяка 
от площадките за ВГ е необходима допълнителна площ от около 1344 ÷ 1684 кв.м. за временна 
площадка за разполагане на монтажния кран, което прави общо около 19 дка, необходими за 
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тринадесетте ветрогенератора. За тази площ няма да бъде провеждана процедура по промяна 
на предназначението и ще бъде рекултивирана след приключване на строителството.  
 Трасето за подземния кабел от ветрогенераторите до подстанцията ще следва 
сервитута на обслужващия път.  
  Строителните площадки ще бъдат временни и ще са ситуирани на терени, 
разположени в обхвата на ремонтните дейности. Временните дейности на тези площадки са 
свързани с временно складиране на изкопаните земни маси за следващо използване при 
обратна засипка, места за доставени строителни материали и оборудване. 
 Необходимата площ за временни дейности при изпълнение на строително-ремонтните 
работи ще бъде определена в рамките на обекта от изпълнителя на ремонта с проекта за 
изпълнение и организация на строителството. 
 

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.  

           На територията на ВЕП „Обретеник“ няма да се съхраняват вещества, попадащи в 
Приложение № 3 към ЗООС. 
 

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

Не се предвиждат промени на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортния 
достъп до имотите, предмет на инвестиционно предложение се осигурява по кратки 
транспортни подходи за достъп до конкретните места за монтиране на всеки ВГ, максимално 
по следа на полски пътища. По тях ще се извърши доставката на генераторите, монтирането 
на крановете и последващото поддържане на обектите. Общата площ на необходимите за 
дейността на ветропарка пътищата ще възлезе на 10,661 дка. 

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

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

             Реализирането на инвестиционното предложение обхваща четири основни етапа – 
проектиране, строителство, експлоатация, закриване. 
           Проектирането на ветроенергийни паркове изисква изпълнението на проекта да мине 
през 6 последователни фази,  както следва:  

 ветроенергиен одит – измервания и изчисления на брутната и нетна енергийна 
плътност на ветровите потоци; 
 избор на енерготехнически оптимални варианти на ветрогенераторите; 
 технико-икономически анализ и инвестиционна оценка на избраните 
конкурентни варианти на ветрогенератори; 
 проектиране на вятърния парк; 
 инвестиционни и икономически оценки; 
 провеждане на процедури за одобряване по ЗУТ, ЗБР и ЗООС.         

 Посочените етапи гарантират целесъобразността на ветроенергийната инвестиция.   

     Строителството е период, при който се извършва: 
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o изграждане на бетоновите фундаменти; 
o монтиране на ветрогенераторите; 
o изграждане на присъединителните мрежи. 

 Експлоатацията е период, с който се свързва с ползването на ветроенергийният парк 
и получената от него енергия и провеждането на поддържащи и ремонти работи. Като 
правило, експлоатационният период е 25 и повече години. 

Закриването на обекта е етап, в който експлоатацията се преустановява, 
съоръженията се демонтират, фундаментите се демонтират до ниво “пета”, извършва се 
рекултивация на обектовите площадки. 

 Етапният план за изпълнение на инвестиционното предложение съгласно 
предвижданията на инвеститора е както следва: 

– Първи етап: Провеждане на процедура по ЗООС и ЗБР.  
– Втори етап: провеждане на процедура за промяна предназначението на земята; 
– Трети етап: лицензиране на дейността за производство на електрическа 
енергия; 
– Четвърти етап: издаване на разрешително за строеж;  
– Пети етап: монтаж на съоръженията в подстанцията и на ветрогенераторите; 
– Шести етап: процедура за получаване на разрешителни от компетентните 
органи за въвеждане в експлоатация на обекта;  
– Седми етап: експлоатация на обекта – около 25 години;  
– Осми етап: приключване на експлоатацията, демонтаж на съоръженията и  
рекултивация на терените на обектовите площадки.  

 
Предвижданията на инвеститора за конкретните строителни дейности са: 

 реконструкция и доизграждане на пътя за достъп и сервизните пътища – 3÷4 
месеца; 
 изграждане на фундаментите – 3 месеца, в т.ч. 28 дни за  стабилизиране на 
бетона; 
 монтаж на турбините – 110 ÷ 120 дни. 

 Характерът на инвестиционните инициативи, предвидени в инвестиционното 
предложение не предполага дейности по последващо използване. 

 
6. Предлагани методи за строителство. 

Като правило, сградата на подстанцията ще се изгражда чрез прилагане на 
традиционните строителни технологии и методи при масивното строителство. Стените  на  
сградата  на подстанцията ще бъдат от тухлена зидария, а дограмата – от PVC. Мазилките на 
стените ще бъдат варови и варо-циментови, а подовите настилки – от теракот или друг 
подходящ материал. 

По същество, ветрогенераторите представляват сглобяеми конструкции, поради което 
ще се приложи технологията и методите за сглобяемо строителство. Ветрогенераторите ще 
бъдат монтирани на стоманени тръбни кули, поставени върху стоманобетонови фундаменти.  
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 Земните изкопни работи ще се изпълняват механизирано с багер. Хумусният почвен 
слой, при доказани добри характеристики, се предвижда да бъде депониран на подходящо 
място и използван в последствие по предназначение /за рекултивационни работи, за 
моделиране на терени и др. п./.     

Изкопаните земни маси ще се складират в обхвата на отредената площадка. Част от 
тях ще се използват за обратна засипка на изкопите след изливане на основите и на 
фундаментите. Излишните материали  ще се използват при подравняването и оформяне на 
наклоните и завоите на пътните трасета. В случай, че останат някакви излишъци, което е 
малко вероятно, ще бъде поискано писмено разрешение от кмета на общината и направление 
за тяхното оползотворяване. 

Изграждането на фундаментите на генераторите ще се извършва в конкретна геоложка 
основа. Изливането на фундаментите за  ветрогенераторите ще става по чертежи и технология 
на фирмата-производител.  

Кофражните работи  ще  се  изпълняват  с метален или дървен  кофраж. Бетонът  ще  
се  доставя от най-близкия бетонов възел с миксери и ще се полага с бетон-помпа. 

 Монтажа  на оборудването  ще  се извърши с два автокрана – основен и помощен. 
 
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

           Освен необходимостта от категорично намаляване на вредните емисии от изгарянето 
на твърди и течни горива за получаване на електро енергия, съществена задача на 
съвременните общества е разкриването и внедряването на нови енергийни източници, вкл. 
възобновяеми, каквато е силата на вятъра. 
           В тази връзка,  инвестиционното намерение за изграждане на  ветроенергиен парк е в 
унисон със световните тенденции в областта на енергетиката и екологията, което е свързано 
с реални ползи за икономиката и екологията на страната:. 

 в  националната енергийна система ще се включи  допълнителна мощност от 
възобновяем източник, в размер на около 39 MW;  

 количествата невъзобновяеми природни ресурси – твърди и течни горива, 
необходими за получаване на същото количество електроенергия произведена от 
подобна мощност, ще бъдат спестени;  

 количеството на замърсителите, изхвърляни в атмосферата вследствие 
изгарянето на твърди или течни горива за производството на съпоставимото 
количество електроенергия ще бъдат намалени; 

 производството на електрическа енергия от възобновяеми източници има 
положително въздействие върху качеството на атмосферния въздух.    

  
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. 

Изброените имоти не попадат в границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ 
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или на защитени зони по смисъла на ЗБР. В близост до обекта няма елементи на националната 
екологична мрежа. Най-близко разположената защитена зона е „Река Янтра“ с код 
BG0000610 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която 
отстои на 5 км от ВЕП „Обретеник“. Съгласно т.9.1 от Решение по ОВОС №РУ 4-5/2012 не 
се очаква нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитената зона.  

 
 9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение се разполага в имоти, които по предназначение са 
урбанизирана територия на база влязъл в сила подробен устройствен план, а по начин на 
трайно ползване – полски пътища и земеделски земи – ливади и пасища. Същото се отнася и 
за имотите, разположени в съседство – земеделски земи – пасища, ливади  и мери.  

 
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. 

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

на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 
строителство). 

 Инвестиционното предложение не предвижда добив на строителни или други 
материали. 

 Жилищно строителство на  площадките на  инвестиционното предложение или на  
други площадки, за нуждите на обекта, не се предвижда.  

 Инвестиционното предложение предвижда добив и пренос на електрическа енергия 
чрез инсталирана мощност в размер на 39 MW, като се оползотворява енергията на вятъра. 
Преноса, трансформирането на напрежението и включването в националната електро-
преносна мрежа ще се извърши посредством съответните електропроводи, трансформаторна 
станция и подстанция. 

 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

            Изграждането и експлоатацията на Ветроенергиен парк „Обретеник” е обвързано с 
необходимостта от следните разрешителни: 

– Промяна на предназначението на земята; 
– Разрешително за строеж 
– Разрешение за  присъединяване към съществуващ електропровод  110 кV. 
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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.  

С Решение № 240 от 27 март 2013 г. Общински съвет – гр. Борово одобрява ПУП – ПП 
и ПЗ за изграждане на „Ветроенергиен парк Обретеник“ – с. Обретеник. Решението е 
обнародвано в Държавен вестник бр. 41/2013 г.  

Предвидената с ПУП-ПЗ устройствена зона е „Чисто производствена”, застрояването 
е високо - над 15 м. 

Съгласно писмено становище на кмета на община Борово с изх.№32-02-
31/05.08.2021.г инвестиционното предложение е допустимо за осъществяване спрямо 
предвижданията на Общия устройствен план на община Борово т.к. е в съответствие с чл.103а 
от ЗУТ.      

          
2.  Мочурища, крайречни области, речни устия. 

           Настоящото инвестиционното предложение не засяга мочурища, крайречни области и 
речни устия. 

      В южната си част теренът е с подчертан наклон към дере, в което е изграден 
микроязовир, който от повече от десетилетия е празен и не се използва.  

 
3. Крайбрежни зони и морска околна среда. 

           Настоящото инвестиционното предложение не засяга крайбрежни зони и морска 
околна среда. 
 

4. Планински и горски райони. 
           Инвестиционното предложение не попада в планински и горски райони. 
 

5. Защитени със закон територии. 
           Инвестиционното предложение не засяга територии по смисъла на Закона за защитени 
територии или други територии, защитени със закон.  
 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа. 
     Не се засягат елементи от НЕМ. 
 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 
           Не се засягат. В избраният терен няма специфични ландшафти, трайна дървесна 
растителност, с изключение на един участък в източна посока, който представлява надпис 
„1300”, изпълнен от иглолистни видове, който не се засяга от съоръженията на ветропарка. 

           Съгласно съществуващи проучвания и нарочно допитване до Регионалният 
исторически музей от дирекцията на РИМ-Русе информират (писмо с изх.№ 42/23.01.2012 г.), 
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че в обхвата на площадките на ВГ не са открити недвижими археологически паметници, 
единични находки или други останки от древна човешка дейност.  
 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 
подлежащи на здравна защита.  

В границите на ИП и в близост до границите му няма обекти/зони със специфичен 
санитарен статут или такива, подлежащи на здравна защита.  

 

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.  

          1.1. Въздействие върху населението и човешкото здраве. 
          Характерът на дейността – производство на електроенергия от възобновяем източник, 
както и съществуващите хигиенно-защитни отстояния от населеното място са гаранция, че 
неблагоприятно въздействие върху хората и тяхното здраве не се очаква.   

           Потенциалното въздействие върху населението от строителните дейности ще се 
изразява в минимално генериране на шум, прах, газови емисии от двигателите с вътрешно 
горене. Тези въздействия ще бъдат ограничени във времето, локализирани на строителните 
площадки и няма да окажат негативен здравен ефект или да причинят траен дискомфорт 
върху населението.    

Инвестиционното предложение може да окаже въздействие върху хората главно чрез 
факторите “шум” и “вредни физични лъчения” (в случая електромагнитни), но въздействието 
се ограничава в обхвата на работната среда, само върху работния персонал на обекта и в 
близост до източниците на шума и ВФЛ. 

Ползването  на  антифони от  работниците  по време на строителството би  довело до 
редуциране на шумовото въздействие и предотвратяване на вредните последици за тяхното 
здраве. При постоянна наличност и използване от работния персонал на средствата за лична  
защита, като каски, изолиращи  ръкавици,  обувки,  постелки  и др., както и при спазване на 
всички  норми за безопасност при работата, ще се предотвратят напълно инциденти и 
опасност за здравето на хората. 

 
 1.2. Въздействие върху материалните активи. 

             Въздействието се оценява като положително, предвид повишаване на общата 
икономическа активност на територията. 
 

1.3. Въздействие върху културното наследство. 

В обхвата на ИП няма наличие на единични или групови ПК. 
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1.4. Анализ на въздействието върху компонентите на околната среда.  

Анализът на очакваните въздействия върху отделните компоненти на околната 
среда показва следното: 

- въздействие върху атмосферния въздух може да се очаква само в периода на 
строителството, както в резултат от транспортната дейност, така и от изгарянето на  горивата 
в ДВГ на товарните автомобили и строителните машини  на обекта. Отделящите се в процеса 
на изгаряне газове /въглеродни и азотни окиси,  въглеводороди, ЛОС и др./, постъпват  в 
атмосферния  въздух и  концентрацията им в него се  повишава  в сравнение с фоновото 
състояние. Поради сравнително малкия брой строителна техника и активното въздушно 
течение в района на обекта, тези концентрации ще остават в границите на допустимите 
норми. Същото се отнася и  за концентрацията на прах в атмосферния въздух, т.е. 
строителството на обекта няма да доведе до промяна в качеството на въздуха в района. 

 Въздействието върху атмосферния  въздух при строителството и експлоатацията на 
ИП се оценява както следва: 

Въздействие Строителство Знак Експлоатация Знак 
Вид Пряко - Няма  - 
Степен Ограничена = Няма + 
Териториален обхват Ограничен + Няма + 

Честота Еднократно = Няма + 
Продължителност Краткотрайно  = Няма + 
Обратимост Обратимо + Обратимо + 

Кумулативност Не се очаква = Няма + 

 Легенда: “+” положително; “-“ отрицателно; “=” приемливо 

- въздействие върху климата – с реализацията на обекта ще се улавя част от 
енергията на ветровете в района, която се оценява като незначителна в сравнение с въздушния 
басейн на региона; намаляването на силата на ветровия поток, преминаващ  през  
ветрогенераторите, не може да повлияе в каквато и да е осезаема степен върху движението 
на въздушните маси и върху другите процеси в атмосферата и да предизвика някакви промени 
в нея. Същността и характерът на предвидените инвестиционни обекти не създава условия 
водещи до промени в климата. 

- въздействие върху водите – в обхвата на ИП и в близост до него няма 
повърхностно течащи води; наличие на подпочвени води не е установено; не се очаква 
негативно въздействие  върху подземните или повърхностно течащи води в района. 

- въздействие върху почвата - инвестиционното  предложение ще се реализира  
върху площ от 43 дка. /за фундаментите на ВГ, за разширение на път, за площадките за 
крановете и за подстанцията/; останалите земи ще запазят функцията си. По време на 
експлоатацията, потенциално въздействие от обекта върху почвите  може да настъпи при  
аварийно изтичане на масла от ветрогенераторите. Такива случаи са предотвратими и малко 
вероятни, а при наличие, последиците се ограничени и бързо отстраними. При осигуряване 
на добро поддържане, негативно въздействие върху почвите не се очаква. 
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Въздействието от строителството и експлоатацията на обекта върху почвите се 
оценява както следва: 

Въздействие Строителство Знак Експлоатация Знак 
Вид Пряко - Пряко - 
Степен Съобр. нормативите = Ниска + 
Териториален обхват Ограничен + Ограничен + 

Честота Еднократно = Малка - инцидентно = 
Продължителност Дълготрайно = Дълготрайно  = 

Обратимост Необратимо - Обратимо + 
Кумулативност Няма + Няма + 

 Легенда: “+” положително; “-“ отрицателно; “=” приемливо 

 въздействие върху геоложката  основа – ИП предвижда изграждането на сграда за 
трансформаторна станция и подстанция и изливане на фундаменти за ветрогенераторите. За 
основите на сградата ще се направят изкопи с дълбочина, не по-голяма от два метра, което не 
предполага нарушаване на геоложката среда в дълбочина. След завършване на 
строителството, изградените обекти ще упражняват постоянно статично налягане, което е 
неизбежно, но няма да доведе до промяна в структурата и състоянието на геоложката основа 
и земните недра в границите на ИП.  

Въздействието върху земните недра по време на строителството и при експлоатацията 
се оценява както следва: 

Въздействието Строителство Знак Експлоатация Знак 
Вид Пряко - Пряко - 

Степен Ниска = Ниска = 
Териториален обхват Ограничен = Силно ограничен + 
Честота Еднократно + Постоянно - 

Продължителност Дълготрайно  = Дълготрайно - 
Обратимост Необратимо - Обратимо-след закриване + 
Кумулативност Няма + Няма + 

Легенда: “+” положително; “-“ отрицателно; “=” приемливо 

- въздействие от отпадъци,  опасни вещества и вредни физични фактори: 

 Отпадъци - не се очаква въздействие от неопасни отпадъци от инвестиционното  
предложение  върху  компонентите  на  околната среда. По отношение на опасните отпадъци, 
особено по време на експлоатацията /греси, отработени моторни и трансформаторни масла/ 
те могат да представляват риск, само ако не се спазват техническите и технологични 
изисквания от работния персонал, вследствие на което е възможно да възникнат аварийни 
ситуации. При такива случаи, въздействието  е най-често върху почвите. Ако се случи, то се 
оценява като такова с малка честота, в ограничен обхват, в ниска степен и управляемо.  

 Шум - при  изграждането на обекта, товарните автомобили и строителните машини са 
източници на шум, които причиняват шумово натоварване на работната среда над  нормите 
за промишлени обекти. Това въздействие се отразява негативно върху работещите със 
съответните машини. При експлоатацията на обекта, шумово въздействие ще бъде свързано 
с работата на вятърните турбини. Това въздействие се отразява негативно само върху 
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работния персонал, извършващ техническия контрол по работата на ветро-генераторите в 
близост до тях. В границите на обектовите площадки шумовите нива ще бъдат далеч под 
нормативно  определените гранични стойности. 

     Въздействието от шума върху околната среда по време на строителството и при 
експлоатацията на се оценява, както следва: 

Въздействие Строителство Знак Експлоатация Знак 
Вид Пряко -                 Пряко - 
Степен Средна - Ниска  степен = 

Териториален обхват Ограничен + Ограничен + 
Честота Постоянно = Постоянно = 

Продължителност Краткотрайно = Дълготрайно - 
Обратимост Обратимо + Обратимо + 
Кумулативност Няма + Няма + 

 Легенда: “+” положително; “-“ отрицателно; “=” приемливо 

Електромагнитни лъчения – ИП е източник на вредни електромагнитни лъчения 
/ЕМЛ/, обусловено от характера на дейността и продукта от нея - електрически ток с 
напрежение 20 кV и 110 кV. Тези лъчения са в много ограничен периметър – до 30 см от 
електропроводите и в помещението с трансформаторите, където се работи само при 
възникнала необходимост, т.е. там няма непрекъснато работещ персонал. Относно 
свързващия електропровод, МЗ не регламентира определянето на хигиенно-защитни зони за 
електропроводи под 110 кV, което предполага липса на опасност от тях за здравето на хората. 
Рискови ситуации при тях могат да възникнат само  при  нарушаване  на техническите и 
противопожарни норми от страна на работещите или при природни бедствия – ветроломи, 
бури, наводнения и др.п.  

 Въздействието на ЕМЛ върху  околната среда може да се оцени както следва: 

Въздействие При експлоатацията Знак 
Вид                                 Пряко = 
Степен Ниска + 

Териториален обхват Ограничен +  
Честота Постоянно = 
Продължителност Дълготрайно - 

Обратимост Обратимо + 
Кумулативност Няма + 

 Легенда: “+” положително; “-“ отрицателно; “=” приемливо 

 

- въздействие върху ландшафта - реализацията на ИП ще доведе до промяна на 
ландшафта в обхвата на инвестиционното предложение. Тази промяна на функцията (от 
селскостопански - в производствен) ще се отрази и във физическия изглед  на  ландшафта - с 
наличието на ветрогенераторите и на подстанцията. Промени в релефа, в другите компоненти 
на настоящия ландшафт и в тяхната взаимовръзка няма да настъпят.  

           Въздействието е пряко, положително, постоянно и дълготрайно. 



Стр. | 20  
 

- въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи, и 
защитените територии 

   В резултат от реализацията на ИП, не се очакват значими промени по отношение на 
структурата и динамиката на растителните популации в района, тъй като в голямото си 
болшинство те са силно пластични в рамките на ареалите си. Реализацията на устройствения 
план няма да повлияе върху опазването и поддържането на биологичното разнообразие в 
района, като предпоставка за стабилността на екосистемите, осигуряващи благоприятния 
природозащитен статус и жизнеспособността на популациите на видовете поради следните 
причини: 

 на територията, в която е предвидено изграждането на ветроенергийния парк, 
видовото разнообразие е сравнително бедно;  

 териториите са почти изцяло обезлесени, като дървесна растителност в 
имотите, обект на инвестиционното намерение липсва;  

 прилежащите територии на имотите, предназначени за изграждане на вятърния 
парк, са земеделски територии; 

 в района не са установени защитени растителни видове, както и природни 
местообитания, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона 
от Националната екологична мрежа Натура 2000 - защитена зона с код BG 0000610 
“Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна; 

 на територията на ИП не са установени гнездящи видове птици, освен 
възможно гнездящи наземни видове като пъдпъдък, сива овесарка и два вида 
чучулиги с възможно, но не доказано гнездене; 

 територията на ИП може да бъде използвана единствено като ловна територия 
от някои видове дневни и нощни грабливи птици; 

 евентуалното присъствие на редки и застрашени видове птици, които са 
трофично свързани с особеностите на изоставените земеделски земи е 
възпрепятствано от интензивното използване на пасищните земи; 

 прилежащите към терена на ИП площи са основно пасища - мери, които се 
използват предимно за паша на домашни животни, отглеждани в с. Обретеник; 

 в близост до обекта не са разположени гнезда на световно застрашени видове; 

 в разглежданите имоти липсват гнездови местообитания на хищни птици; 

 не се засягат защитени по ЗЗТ територии.  

            В хода на процедурата по ОВОС е проведено наблюдение на птици и прилепи в обхват 
на 3-километрова зона около ВЕП. Заключенията от проведеното наблюдение са, че се очаква 
косвено и слабо негативно въздействие за местни и мигриращи видове птици, изразяващо се 
в загуба на трофична база, без да доведе до изолация на животински видове. В района на ВЕП 
„Обретеник“ не съществуват миграционни пътища, не се очаква бариерен ефект.  
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2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 
включително на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 Не се засягат елементи от Националната екологична мрежа и не се очаква въздействие 
върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в 
близост до инвестиционното предложение. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

При строителството и експлоатацията на обекта, предмет на инвестиционно 
предложение, са възможни следните рискови ситуации: 

 бедствия – земетресение, поройни дъждове, обилни снеговалежи, снежни 
виелици и обледявания, преспи, силни ветрове, градоносни бури, пожар; 

 разпиляване на спомагателни материали по време на строителството на обекта; 

 разливи на дизелово гориво от строителните машини или при неправилно 
обслужване по време на строителството на обекта. 

 
За да не се допуска риск от инциденти е необходимо: 

 да се спазва технологичната последователност, предвидена в проекта за 
организация и изпълнение на строителството; 

 да се осигури подходящо облекло и необходимите предпазни средства за 
работниците; 

 да не се допуска безредно складиране и разхвърляне на материали, детайли и 
отпадъци по и извън строителната площадка; 

 за всеки член от строителният екип да има точно определена задача и контрол 
върху изпълнението й.   

Преди въвеждане на обекта в експлоатация, в отговор на действащата законова и 
нормативна уредба и на база детайлно проучване на възможните бедствени и аварийни 
ситуации, следва да бъде разработен План за действие при подобни ситуации и конкретни 
действия за провеждане на превантивни действия за недопускането или намаляването им.   

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

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

Въздействието може да се оцени като пряко, дълготрайно, постоянно и положително. 
 
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.). 
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Инвестиционното предложение е в границите на землището на с. Обретеник, община 
Борово.  

По данни на ЕСГРАОН за 2020 год. населението на с. Обретеник е 1451 жители, което 
представлява 24,6% от населението на община Борово. 

Поради спецификата на обекта и отдалечеността на населеното място, не са налични 
обстоятелства за неблагоприятно въздействия.  

 
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от поява на въздействия от рискови фактори (запрашеност, шум, 
вибрации) е минимална по време на строителството.  

Интензивността на въздействията се определя като неинтензивна и краткотрайна.  

Не се очаква появата на ефект на комплексност на въздействията. 
 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта 
на въздействието 

 Въздействията (основно запрашеност, шум и вибрации), ще настъпят с началото на 
подготовката за строителни работи и ще продължат за целия период на строителство. 
Честотата се определя като периодична, т.к. строителството ще се извършва през светлата 
част на денонощието. Въздействията се определят като обратими.  

 В периода на експлоатация след реализацията на инвестиционните инициативи 
въздействието върху компонентите на околната среда ще бъде незначително, постоянно (до 
приключване на експлоатационния период) и обратимо.  

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

 Инвестиционното предложение се намира в пряка връзка с предвидения за изграждане 
в непосредствена близост фотоволтаичен парк. Предвид различния период на строителство, 
както и различния характер на ползване на двата обекта единственото комбинирано 
въздействие е по отношение на земеползването.  
  
            9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

           Съществуват редица технологични възможности за намаляване на ефекта на 
установените въздействия.   
 
 10. Трансграничен характер на въздействието. 

            Няма предпоставки за възникване на трансграничен характер на въздействие.  
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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. 

            За предотвратяване и намаляване на евентуални отрицателни въздействия от  
инвестиционното  предложение върху околната  среда и хората, Възложителят ще изпълни 
следните мерки: 

 установяване на конкретните показатели за фундиране и за 
носимоспособността на геолого-литоложките разновидности в местата за 
основите на сградата на подстанцията и за фундаментите на ветрогенераторите;  

 извършване на проектирането и изпълнението на обекта в съответствие с  
изискванията  за  строителство  в земетръсна  зона; 

 утвърждаване на  трасетата за подземните електро проводи;  

 поставяне на химическа тоалетна на площадката на подстанцията; 

 разработване на план за действие при аварийни ситуации;  

 разработване на Програма за управление на строителните отпадъци; 

 оборудване на помещение за временно съхраняване на опасни отпадъци;  

 оросяване  на  работната  площадка и пътя, по който ще се движат строителните 
машини в селото при наличие на голяма запрашеност; 

 снабдяване с  всички  необходими  средства за лична защита на работещите със 
съоръжения - източници на наднормен шум и електромагнитни лъчения, както и 
със средства за лична и колективна защита при възникване на пожар; 

 изготвяне на проект за рекултивация на нарушените терени по трасетата на 
подземните електропроводи и за рекултивация на всички обектови площадки след 
приключване периода на експлоатация на обекта.  

      

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 На етап Уведомление за инвестиционно предложение по реда на чл. 4, ал. 2 от 
Наредбата за ОВОС е уведомен Кмета на община Борово, на територията на който е обекта. 
Населението е информирано чрез обяви, поставени на видно място в общинската 
администрация.  

            Не са постъпили становища, мнения или възражения.  

 

 

***   ***   *** 




