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ВЪВЕДЕНИЕ  

 

Данни за възложителя:  

Възложител: Лъка Гейм АД  и  Състейнабъл Енерджи ЕАД 

Лице за контакти: Георги Любомиров – Изпълнителен директор   на  

Лъка Гейм АД   

Адрес: гр. София, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер“ № 16, ЕИК 201 

306127 

Красимир Георгиев Андреев - Изпълнителен директор   на Състейнабъл 

Енерджи ЕАД, Адрес: гр. София, район Слатина, ул. Постоянство №67А 

За кореспонденция: 

E-mail: office.lakagame@gmail.com; andreev_krasi@abv.bg 

Лице за връзка: инж. Йордан Костадинов - Изпълнителен Директор на 

„Лемна Екоинвест-България“ АД,  056/84 14 03; е-mail: office@lemna-

ecoinvest.com; е-mail: j.kostadinov@lemna-ecoinvest.com 
„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, 

м. „Вилите“, землище на с. Лъка, с цел изграждане на фотоволтаична  електрическа 

централа /ФЕЦ/ се разработва от „ГЕБУПЛАН“ ЕООД, а част Електро от „ЕЛМЕКС 

ГРУП“ ООД, въз основа на: 

 Решение №354/10.12.2020 г. на Общински съвет на Община Поморие. 

 Издадени скици от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Бургас 

(СГКК-Бургас 

 Представени са документи за собственост на ПИ№44425.12.26: Нотариален 

акт за покупко-продажба на недвижим имот Акт № 148 том VI peг. № 6323 

дело № 1024 от 2020 г., собственик на имота става „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. 

За Община Поморие няма действащ общ устройствен план, трите поземлени 

имота са извън границите на урбанизираната територия, но посочените в разработката 

ПИ се предвиждат за изграждане на техническа инфраструктура, което позволява по 

силата на с чл.109 (3), т.7 от ЗУТ разработването на подробен устройствен план за тях.  

Поземлените имоти не попадат в рамките на Зона „А“ и „Б“  по Закона за 

устройство на Черноморското крайбрежие. 

ПУП - ПРЗ е изработен в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба №7 и  

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.  

Имотите са достъпни от път  44425.12.2. В разработената част: Пътна към ПУП-

ПРЗ е записано, че  транспортното обслужване на имота ще става от съществуващ 

асфалтов път с идентификатор № 44425.12.2 - публична общинска собственост. 

Директният достъп до имотите ще става от съществуващи полски пътища. 

НАСТОЯЩИЯТ ДОПЪЛНЕН ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА  Е СЪОБРАЗЕН С ВСИЧКИ 

ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ВЪЗРАЖЕНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНСУЛТАЦИЯТА 

МУ ПО ЧЛ. 20 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО. ВСИЧКИ ЗАБЕЛЕЖКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ИЗРАЗЕНИ В 

СТАНОВИЩАТА  СА ОТРАЗЕНИ ПО ПОДОБАВАЩ НАЧИН В ДОКЛАДА. ДОКЛАДЪТ Е ДОПЪЛНЕН 

mailto:andreev_krasi@abv.bg
mailto:office@lemna-ecoinvest.com
mailto:office@lemna-ecoinvest.com
mailto:j.kostadinov@lemna-ecoinvest.com
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СЪГЛАСНО ПИСМО НА ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БУРГАС С ИЗХ. № ПД-250 (79)/24.02.2022 

Г.  

Представена е   допълнителна информация към доклада за ЕО, във връзка с оценяване на 

кумулативния ефект, описана е  вероятността от въздействие върху конкретни 

местообитания и видове и видове, по отношение на степента на засегнатост, обхващаща 

територията на тези местообитания и видове извън 33 „Айтоска планина“, а именно 

поддържан резерват „Атанасовско езеро“ и защитена местност „Бургаски солници“. 

Посочен е  очаквания кумулативен ефект на инвестиционното предложение в контекста 

на националните и европейски политики за намаляване на въглеродните емисии и 

постепенното преминаване към „зелена енергия“, като един от основните елементи за 

устойчиво развитие. Представена е информация по отношение на вероятността от 

въздействие върху конкретни местообитания и видове, на съвкупния ефект от други 

инвестиционни предложения със значение за посочения район. Актуализирани  са и са 

предложени допълнителни мерки за смекчаване или предотвратяване на отрицателното 

въздействие от реализирането на инвестиционното 

предложение, предмет на плана преди, по време на строителството и експлоатацията. 

Намалена е площта за монтаж на съоръженията от предвидената ФВЦ с 29.401 ha, 

(включваща 6.69  ha  на местообитание 62А0, т.е. изключва се тази площ от 

предвижданията на ПУП-ПРЗ), при което  първоначално предвидената площ за монтаж 

от 139. 879 ha пада на 110.478  ha  заета площ. В резултат,  въздействието върху    

местообитания в 33 „Айтоска планина, код BG0000 151, за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна, се намалява значително. Всичко е подробно 

оценено в раздел 6.6. на ДЕО. 

В настоящия доклад са изпълнени всички стъпки от изискванията на Наредбата  по ЕО, 

които хронологично са подробно  описани  в ДЕО, като се започне от уведомлението за 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, с цел изграждане на фотоволтаична  електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху наземна  конструкция, Община Поморие, преценяване за 

необходимостта от ЕО плана.   

Компетентният орган – директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите 

- Бургас определя в свое Решение № БС-15-ЕО от 31.03.2021г., че за проект ПУП-ПРЗ е 

необходимо да се извърши екологична оценка. В Решението са посочени стъпките, които 

последователно трябва да се изпълнят.  Разработено е Задание за съдържание и обхват 

на доклад за екологична оценка, който е подложен на провеждане на консултации по чл. 

19 от Наредбата по ЕО. 

Предвид разпоредбите на чл.31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и 

чл. 34, ал.1, във връзка с чл.21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони,  въз основа на  решение на 

директорът на РИОСВ Бургас е  разработен, Доклад за оценка степента на въздействие 

на ПУП-ПРЗ върху предмета и целите на опазване на Защитена зона BG 0000151 Айтоска 

планина (чиято територия се засяга от ПУП-ПРЗ) и близко разположените  защитени 

зони BG0000270 Атанасовско езеро, BG0002043 Емине, като неразделна част от ДЕО. 

С писмо изх. № ПД-250(29) 21.05.2021 г. директорът на РИОСВ Бургас дава 

положителна оценка на внесения втори Доклад за оценка степента на въздействие върху 

защитените зони и е престъпено към следващия етап но реда на Наредбата за ОС, а 

именно ангажиране на обществеността чрез публикуване на интернет страницата на 

Инспекцията и съобщение за плана, картен материал извън визуализациите в доклада, и 

самият ДОСВ за срок от 30 дни. Докладът е публикуван на 21.05.2021 г. 

Всички получени становища от проведените консултации по чл.19 от Наредбата 

по ЕО на етап Задание за съдържание и обхват на ДЕО са отразени в настоящия доклад. 
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В хода на процедурата по ЕО изработеният ДОСВ е подложен на оценка от компетентния 

орган. 

На 21.06.2021 г., в законовоустановения срок на общественото обсъждане, в 

РИОСВ- Бургас е постъпило становище на Българска фондация Биоразнообразие, 

адресирано с копие до министъра на околната среда и водите, с което изразява 

несъгласие по процедурата и по качеството на доклада. 

Във връзка със становището на БФБ, РИОСВ Бургас е поискала указания от 

МОСВ но отношение на възможностите за продължаване на процедурата. 

С решение № БС-1-ЕО-С/2021 от 13.08.2021 г. на директора на РИОСВ-Бургас е 

спряно започналото административно производство с вх.№ ПД-250/28.01.2021г. по 

екологична оценка по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по 

оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 44425.12.24 ,44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. 

Лъка, община Поморие с цел „изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 

наземна конструкция”, до произнасяне на МОСВ с краен, влязъл в сила административен 

акт по започналата процедура по задължителна екологична оценка и оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за проект на 

Стратегия за устойчиво енергийно развитие (СУЕР) на Република България до 2030г. с 

хоризонт до 2050г. 

Решението е обжалвано от „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ 

ЕАД в следствие на което е образувано Административно дело 8389/2021 пред 

Административен съд София-град. 

На 23.11.2021 г. в РИОСВ-Бургас е постъпило Заявление от „Състейнабъл 

Енерджи“ ЕАД с искане за преразглеждане позицията на РИОСВ Бургас и за оттегляне 

на решението за спиране на процедурата по Екологична оценка. 

С Решение №БС-1-ЕО-О/30.11.2021г. и писмо с изх. № ПД – 250 (48) от 06.12.2021 

г, на РИОСВ-Бургас се възобновява производството по екологична оценка по реда на 

Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура но оценка за съвместимост по 

реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка. община 

Поморие с цел „изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху наземна 

конструкция“ с възложители „Лъка гейм“ АД и „Състейнабъл Енерджи“ ЕАД. 

Разработеният ДЕО, съобразен с всички становища, получени при проведените 

консултации по чл.19 от Наредбата за ЕО е обявен на страницата  на „Лемна Екоинвест 

– Блгария“ АД  и на страницата на РИОСВ-Бургас в продължение  на 30 дни за 

провеждане на консултации по чл.20 от Наредбата  за ЕО. 

В изпълнение на разпоредбите към чл.20 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми са  проведени консултации на 

Доклада  за екологична оценка за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, с цел изграждане на 

фотоволтаична  електрическа централа /ФЕЦ/ върху наземна  конструкция“ с РИОСВ-

Бургас, РЗИ - гр. Бургас, Басейнова Дирекция за  Управление на водите Черноморски 

район Варна, България ЕАД.  

1 Описание на съдържанието на основните цели на ПУП-ПРЗ и връзка с други 

съотносими планове и програми   

1.1 Описание на проекта. Характеристика на плана. Анотация на ПУП-ПРЗ 

Местоположение 



 

9 

 

Разполагането на ФЕЦ е избрано, след предварителни проучвания, за технически 

правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обекти  и съоръжения за 

производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия с данни 

за слънчевата радиация в района на предвиденото изграждане на ФЕЦ/ФВЦ. 

Определянето на местоположението на фотоволтаичната централа е извършено въз 

основа на данни за слънчево-енергийния потенциал на района. Мястото е избрано и 

поради благоприятния релеф на местността.   

Територията на страната е разделена на три слънчеви зони, като средната 

продължителност на слънце греене е около 2150 h, което е 49% от максималното слънце 

греене (фиг. 2).  

 
Фиг. 1 Слънчеви  енергийни зони в България и годишно разпределение на 

сумарната слънчева радиация 

При определяне на мястото за изграждане на ФВЦ се е изхождало именно от тези 

три зони и обектът е предвиден в зона с потенциал от 1450 до 1500 кWh/m2, много близка 

до зоната с най-голям енергиен годишен потенциал и средна продължителност на слънце 

греене през различните сезони. 

По начин на трайно ползване (НТП) са земеделски земи – ниви, 10 категория, при 

неполивни условия, собственост на „Лъка Гейм“ АД и Състейнабъл Енерджи ЕАД. В 

приложение са дадени Акт№ 73 – 2020 за категоризиране  на земеделски земи, 

удостоверение за характеристики  на поземлен имот в земеделски територии и 

удостоверение за поливност.  Имотите са достъпни чрез път от общинската пътна мрежа, 

съществуващ асфалтов път с идентификатор № 44425.12.2 - публична общинска 

собственост (съгласно част: пътна към ПУП-ПРЗ). В приложение са дадени справки  по 

кадастралната карта за трите имота. 
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Фиг. 2 Местоположение на поземлени имоти  44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26 в 

землището на с. Лъка 

 
Фиг. 3 Местоположение на поземлени имоти  44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26 в 

земл. на с. Лъка 

След възстановяване на собствеността тези имоти не се поддържат, като ниви или 

овощни градини. В резултат на многогодишното необработване  те  са променили своя 

характер на земеделски земи (ниви). Във връзка с реализиране на проекта за 

фотоволтаична централа се предвижда промяна на предназначението на поземлени 

имоти  №44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, от земеделски земи за неземеделски 

нужди. През територията, на посочените поземлени имоти преминава ел. далекопровод, 

както и ел. захранване НН от с. Лъка към с. Рудник. В този район, в ПИ №44425.12.26 се 

намира и изоставен трафопост. През терена преминава и тръбопровод от деривацията 

Камчия –Несебър. За всички тези обекти са отредени сервитутни зони съгласно 

изискванията на ЗУТ. 

Териториален обхват 

Имотите са разположени в землището на с. Лъка, намиращо се в централната част 

на община Поморие , в относителна близост до черноморския бряг(5-7 km), извън зони 

„А“ и „Б“ по ЗУЧК. 
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Фиг. 4 Общ изглед на терена за ФЕЦ 

Отреждането на имотите, съгласно проекта за ПУП-ПРЗ ще бъде: „За техническа 

инфраструктура” за УПИ I 24, ПИ №44425.12.24; „За техническа инфраструктура” за 

УПИ II 25, ПИ №44425.12.25 и „За техническа инфраструктура” за УПИ III 26, ПИ 

№44425.12.26. Балансът на обхваната от ПУП-ПРЗ територия е посочен в следващата 

таблица: 

Таблица 1 Баланс на територията 
МАСИВ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПЛОЩ КВ.М. 

12 44425.12.24 199 051 

12 УПИ II 24 199 051 

12 44425.12.25 499 745 

12 УПИ I 25 499 745 

12 44425.12.26 699 999 

12 УПИ III 26 699 999 

Всички чертежи и текстови материали са представени съобразно изискванията на 

Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, и 

методическите насоки на МРРБ. 

Отстояния от урбанизирани територии 

Най-близките населени места от община Бургас са м. с. Черно море и с. Рудник, 

отстоят  от ПУП-ПРЗ за ФЕЦ,  съответно на 1100 m и  1050 m. 

С писмо, община Бургас посочва, предоставя Картен материал с отстояния и 

размери от ПИ е идентификатори 44425.12.24, 4442S.I2.25 и 44425.12.26, намиращи се в 

землището на с. Лъка, до границите на жилищни и курортни зони на територията на 

Община Бургас, в близост до посочените имоти са следните населени места: 

1. Kв. Рудник - кв. Черно море. като най - близко отстояние  от горепосочените имоти е 

892 m  до УПИ II,  кв 12,  отреден „3а спортен комплекс“; 

2. Територия попадаща на север от цитираните имоти с действащ ПУП, одобрен със 

Заповед №2628/07.092009r. от Община Бургас, намираща се на отстояние 810 m, 

3. Имоти извън урбанизираната територия с одобрен ПУП-ПРЗ в местност „ЯКАТА“ 

съответно на отстояние  908 m  и  569 m; 

4. Имоти извън урбанизираната територия с одобрен ПУП-ПРЗ в местност „КАБАТА“, 

съответно на отстояние  159  m; 
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5. В непосредствена близост до ПИ с идентификатор 44425.12.26 източно се намира 

селищно образувание „Бадемите“. Към писмото се прилага обзорна схема с нанесени 

населените места. 

 
Фигура 5 Обзорна схема с нанесени отстояния от ПУП-ПРЗ до най-близките  

населени места 

Във връзка с писмо на Регионална здравна инспекция – Бургас за наличие на 

обекти, подлежащи на здравна защита в близост до поземлени имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, както и картен материал, 

Община Поморие посочва следната информация за отстоянията, а именно: 

В близост до посочените имоти съществуват следните населени места и заявени 

инвестиционни намерения: 

 ПИ № 44425.1.83 по КК на с. Лъка. Имотът е на отстояние 492 m, от 

заявеното инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала. За имота е одобрен подробен устройствен план със Заповед 

№РД-16-1369/29.10.2007г. на Кмета на община Поморие; 

 ПИ № 44425.2.58 по КК на с. Лъка. Имотът е на отстояние 420 m, от 
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заявеното инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала. В имота е изграден водоем осигуряващ питейна вода за кв. 

Сарафово. 

 ПИ № 444.25.2.112 по КК на с. Лъка. Имотът е на отстояние 712 m, от 

заявеното инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала За имота е одобрен подробен устройствен план със Заповед 

№ РД-16-250/28.05.2010 г. на Кмета на община Поморие. 

 
Фигура 6 Отстояния на имотите в близост до ПУП-ПРЗ с инвестиционното 

предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала 

 ПИ №44425.11.140 по КК на с. Лъка. Имотът е на отстояние 337 m, от 

заявеното инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала За имота е одобрен подробен устройствен план със Заповед 

№ РД-16-1213/16.11.2006 г. на Кмета на община Поморие Със заповед РД -16-

131/17.04.1991 г. на Кмета на община Поморие за село Лъка е одобрен подробен 

устройствен план. 

Заявеното инвестиционно предложение в най-близката си част отстои на 889 m от 

с. Лъка, община Поморие. Прилага се схема с означени отстояния на имотите в близост 

до инвестиционното предложение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала. 

Местоположение спрямо защитени територии и защитени зони  

Имотите върху, които ще се реализира плана, не попадат и не са в съседство със 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. 

Защитени местности 

 На територията но община Поморие има следните защитени обекти:   

 Поморийско езеро - площ 760,83 hа. Опазване на Поморийското езеро, 

солниците и прилежащите крайбрежни терени, като влажна зона с 

международно значение, и като местообитание на 63 вида застрашени от 
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изчезване птици. 

 Защитена местност “Чаирите - Блатно кокиче” с площ 2,0 hа, в землището 

на с. Горица. Намира се в м. “Чаирите”, до р. Хаджийска. Блатното кокиче 

(Leucojum aestivam L.), сем. Кокичови (Amaryllidaceae) е медицинско растение, 

съдържащо галатамин, който е основна субстанция на българско лекарство 

против детски паралич “Нивалин”. Среща се в заблатени мочурливи места. 

Видът е включен в категорията на застрашените растителни видове.  

Природни забележителности 

Природна забележителност ”Корията – вековна брястова гора” с площ 20,0 hа. 

Намира се в землището на с. Гълъбец, северно от селото, близо до р. Хаджийска. Обявена 

е за запазване на вековни дървета от бряст (Ulmus). 

Добровански гъби - площ от 5,0 hа. Цели на обявяване: гъбообразни скални образования 

от варовик.  

Защитени зони 

С решения № 122/02.03.2007 г, №661/16.10.2007 г. и № 802/04.12.2007 г. на 

Министерски съвет на територията на община Поморие са определени следните 

защитени зони: 

 ЗЗ “Поморие” с код BG 0000620 за опазване на природните местообитания на 

дивата флора и фауна; 

  ЗЗ “Поморийско езеро” с код BG 0000152 за опазване на дивите птици; 

  ЗЗ “Емине” с код BG 0002043 за опазване на дивите птици; 

  ЗЗ “Камчийска планина” с код BG0002044 за опазване на дивите птици; 

  ЗЗ „Камчийска и Еминска планина” с код BG0000133, за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна; 

  Защитена зона “Ахелой - Равда - Несебър” с код BG0000574 за опазване на 

природните местообитания на дивата флора и фауна; 

 ЗЗ “Айтоска планина” BG0000151 за опазване на природните местообитания 

на дивата флора и фауна. 

Обявявани  и  публикувани в Държавен вестник заповеди за обявяване на две 

защитени зони по директивата за птиците на територията на община Поморие: 

 BG0000152 “Поморийско езеро” - Заповед РД-78 от 03.02.2009 г. (ДВ, 

бр.14/2009г.); 

  BG0002043 “Емине” - Заповед РД-560 от 21.08.2009 г. (ДВ, бр.69/2009г.). 

 Имотите, върху които се предвижда изграждане на ФЕЦ/ФВЦ, са отдалечени и не 

граничат с природни забележителности, защитени територии, защитени местности и 

защитени зони по ЗКН,  поради което въздействие от реализиране на проекта върху тях 

не се очаква. 

Поземлените имоти, определени за ФЕЦ, изцяло попадат само на територията на 

защитена зона ЗЗ “Айтоска планина” BG0000151 по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните  местообитания и дивата флора и фауна, от европейската екологична мрежа 

Натура 2000.  

Територията на защитената зона е разположена в югоизточния район BG06 на Бургаска 

област – BG61 (Код NUTS) в континенталния биогеографски район и е обявена  с цел: 

 Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на 

видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните местообитания и 

местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, 

характерни видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на 
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приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както 

и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената 

зона. 

 Защитената зона  е хълмиста територия, покрита от вторични широколистни гори. 

В зоната има изградени микроязовири, които се обитават от гнездящите двойки Tadorna 

ferruginea. Голям процент, от площта на защитената зона, е заета от орни земеделски 

земи и полета, обрасли с храстова растителност. Друга част от територията на  зоната е 

покрита с широколистни гори с преобладаващ вид от род Quercus. Типичните, за 

защитената зона широколистни гори обхващат южните склонове на Айтоска Стара 

планина, като достигат на запад до селата Съдиево, Миролюбово и Ветрен, а на юг до 

м.с. Черно море, Лъка и Каблешково. На изток достигат източните склонове, западно от 

пътя Каблешково, Медово, Порой и Гълъбец. 

Съгласуване на ПУП-ПРЗ за ФВЦ в землището на с. Лъка, община Поморие 

Представени са следните документи: 

 За Поземлен имот № 44425.12.24  е издадена актуална скица № 15-

1128538/03.12.2020 год. от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. 

Бургас. Имотът е с площ от 199 051 m2. Той е с трайно предназначение на 

територията – земеделска земя; начин на трайно ползване – нива десета 

категория при неполивни условия.  

 За Поземлен имот № 44425.12.25  е издадена актуална скица № 15-

1128541/03.12.2020 год. от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. 

Бургас. Имотът е с площ от 499 745 m2. Той е с трайно предназначение на 

територията – земеделска земя; начин на трайно ползване – нива, десета 

категория при неполивни условия.  

 За Поземлен имот № 44425.12.26 е издадена актуална скица № 15-

1128536/03.12.2020 год. от Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. 

Бургас. Имотът е с площ от 699 999 m2. Той е с трайно предназначение на 

територията – земеделска земя; начин на трайно ползване – нива, десета 

категория при неполивни условия. В последствие след покупко-продажбата 

на имота е издадена нова актуална скица № 15-95590/01.02.2021 год. от СГКК 

- гр. Бургас. 

 Решение №354/10.12.2020 г. на Общински съвет на Община Поморие.  

 Писмо от Областна дирекция по земеделие  за промяна статута на земята. 

 Писмо на Електроенергиен системен оператор ЕАД с Изх. № ЕСО-9081-

1/03.12.2020 г.  

 Извадка от действащи ПУП и КК, М 1:2000 

 План за регулация    М 1:2000 

 План за застрояване   М 1:2000 

Основна цел на ПУП – ПРЗ 

Основната цел е промяна предназначението на земята от земеделска в 

неземеделска за „техническа инфраструктура“ за изграждане на фотоволтаична 

централа. След одобрение на ПУП-ПРЗ имотите  ще бъдат урегулирани и попадат в УЗ 

„техническа инфраструктура“, съгласно разработения проект за ОУПО Поморие, който 

в момента е в процедура по ЕО. Предвижда се да бъде изградена фотоволтаична централа 

с мощност   общо около 100 MWр  (50MWр в ПИ №№ 44425.12.24 и 44425.12.25 и с 50 

MWр в ПИ №44425.12.26). 

Градоустройство 

ПУП - ПРЗ е изработен в съответствие с изискванията на ЗУТ, Наредба 

№7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии 
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и устройствени зони и Наредба №8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените планове.  

 На база разработеното задание за проектиране и решение №354/10.12.2020 г. на 

Общинския съвет на община Поморие, в плана за застрояване са предвидени показатели 

за зона:  

 Т (за техническа инфраструктура), както следва:  

 Плътност до 80%; 

 Кинт до 1,5; 

 Плътност на озеленяване – не се нормира; 

 Височина – в съответствие с технологичните изисквания. Застрояването е посочено с 

ограничителни линии на застрояване. 

В УПИ III26, ПИ с идентификатор № 44425.12.26 по КК на гр. Поморие линиите 

на застрояване са съобразени с необходимото отстояние до границите на имотите от 

минимално 3 m и с нормативно определения сервитут от двата далекопровода 110 kV по 

24 m., съгласно Наредбата  за сервитутите на енергийните обекти. 
За водопровода от деривация Камчия – Несебър сервитутната зона е 6 m съгласно 

изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г 
В северната част на същия имот е предвидена необходимата площ за площадка на 

бъдещата подстанция с размери от 90 m на 100 m, която ще се изгради във връзка с 

указанията на ЕСО, посочени в писмо Изх. № ЕСО-9081-1/03.12.2020 г., вариант 2.  

Електроснабдяване 

Проектът за ПУП-ПРЗ е придружен от план - схема по част електроснабдяване в 

съответствие с изискванията на ЕСО, указани в изходни данни за проектиране. През ПИ 

44425.12.26 преминават два въздушни електропровода 110kV – „Ахелой“ и „Ветрен“. 

Присъединяването на новата подстанция 110/20kV към електропреносната мрежа ще се 

осъществи, като се вгради нов ЖР стълб 110kV във въздушен електропровод „Ахелой“, 

електропроводът се разделя и към ОРУ 110kV на новата подстанция се въвеждат две 

нови отделни въздушни линии.  От двете страни на въздушните електропроводи 110kV 

се обособява сервитутна зона по 24 метра по оста на електропровода, съгласно 

действащата нормативна уредба, цитирана по-горе. С писмо с изх.№ ЕСО-

90811/03.12.2020 Електроенергийният системен оператор е указал възможностите за 

присъединяване на ФЕЦ към преносната електрическа мрежа, като е посочил два 

варианта на присъединяване по реда на Наредба № 6.  

 

Фиг. 7 Изглед  към  ПИ 44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община 

Поморие, през който преминават два съществуващи въздушни електропровода 

110kV – „Ахелой“ и „Ветрен“ 

Геодезия 
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За новообразуваните урегулирани поземлени имоти са изготвени трасировъчен 

чертеж и план - схема за идейна вертикална планировка, изготвени върху актуална 

извадка от кадастралната карта и на базата на актуална тахиметрична снимка. 

 

Фиг. 8 Местоположение на ПИ с идентификатори № 44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие, предвидени за 

техническа инфраструктура (ФЕЦ) по разработвания ПУП-ПРЗ 

Водоснабдяване и благоустрояване 

Проектът за ПУП-ПРЗ на ПИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26 по КК на 

гр. Поморие не изисква изготвянето на план-схеми по части „Водоснабдяване и 

канализация“ и „Паркоустройство и благоустрояване“. 

„Електро“ - Техническа част  

За ФЕЦ/ФВЦ по ПУП – ПРЗ са предвидени три поземлени имота 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26 в м. “Вилите”, землище на с. Лъка на територията на община 

Поморие. Тези имоти са предвидени за Т – техническа инфраструктура - за  

фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност общо около 100MWр 

(50MWр в ПИ №№44425.12.24, 44425.12.25 и  50MWр в ПИ №44425.12.26). 

Фотоволтаичната централа се изгражда 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 преобразуване на 

получения постоянен ток, от фотоволтаичните модули, в променлив съобразно 

параметрите на мрежата. 

Поземлен имот с идентификатор 44425.12.24 

Площта на имота е 199051m2 (19.905 ha). Върху тази площ се предвижда 

разполагане на 27508 броя соларни модула, с максимална мощност до 545 Wp на всеки 

отделен модул. 

 Максимална DC мощност на централата – 14,992 МWp; 

 Максимална АС мощност на централата, отдавана към мрежата 14,9МW; 

 Ниво на напрежение на присъединяване – 110 kV. 
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Фотоволтаичните соларни модули се монтират върху предварително изградена 

носеща конструкция от метален профил. Панелите са групирани и свързани 

последователно, на хоризонтални стрингове, монтирани под ъгъл от 22°. 

Металната носеща конструкция се монтира към терена чрез забиване директно в 

почвата, без разкопаване, фундиране и изграждане на стоманобетонни фундаменти. 

Размерите на предвидените за монтаж соларни модули са 2288 x 1134 mm. Площ на един 

модул 2,59 m2. 

Общата площ на монтираните на терена модули е 71245,72m2  (7.124 ha). 

За преобразуване на  постоянния ток на модулите в променлив се използват 

инвертори. При избрана схема с локални инвертори, те се монтират на металната носеща 

конструкция за монтаж на модулите и не се свързват с терена.  

Повишаване на напрежението до 20кV ще се осъществява в трафопостове, тип 

БКТП 20/0,4kV, всеки с по два броя повишаващи трансформатора с мощност 1250kVA, 

към които посредством разпределителни касети са свързани съответните инвертори. 

Мощността и броя на инверторите определят броя, типа и мощността на трафопостовете. 

В този имот се предвижда разполагане на  8 трафопоста с размери 3,5/5,5 метра, 

достатъчни за предвидената мощност от 14,9MW. Площ на един трафопост 19,25m2. 

Обща площ на трафопостовете, разположени в имота – 154m2 (0.02 ha). 

За трафпостовете не се предвиждат бетонови работи. Бетоновите фундаменти на 

трафопостовете ще се изпълняват на полигон, извън територията на поземлените имоти. 

Монтирането към терена ще става върху предварително нивелирана и трамбована 

пясъчна възглавница. 

Около външните стени на трафопостовете 20/0,4kV възникват сервитутни зони с 

ширина: 

- към стени с врати на трафокилия - 4,5 m 

- към стени с врати на РУ СрН и НН - 2,5 m 

- към стени без обслужващи врати - 1,5 m 

В сервитутните зони, с цел обслужване на трафопоста, не се разрешава 

разполагане на фотоволтаични модули.  

Общата плътност на застрояване на всички предвидени съоръжения върху имота е 

35,87%. 

Поземлен имот с идентификатор 44425.12.25 

Площта на имота е 499745 m2 (49.974). На тази площ се предвижда разполагане на 67928 

броя соларни модула, с максимална мощност до 545Wp на всеки отделен модул.  

 Максимална DC мощност на централата – 37,02МWp; 

 Максимална АС мощност на централата, отдавана към мрежата - 37МW; 

 Ниво на напрежение на присъединяване – 110 kV. 

Фотоволтаичните соларни модули ще се монтират върху предварително 

изградена носеща конструкция от метален профил. Панелите са групирани и свързани 

последователно, на хоризонтални стрингове, монтирани под ъгъл от 22°. Металната 

конструкция се монтира към терена чрез забиване директно в почвата, без разкопаване, 

фундиране и изграждане на стоманобетонни фундаменти. 

Размерите на предвидените за монтаж соларни модули са 2288 x 1134 mm. Площ 

на един модул 2,58m2.  

Общата площ на монтираните на терена модули е 175933,52 m2 (17.593ha). 

За преобразуване на  постоянния ток на модулите в променлив се използват 

инвертори. При избрана схема с локални инвертори, те ще се монтират на металната 

конструкция за монтаж на модулите и не се свързват с терена. 
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Повишаването на напрежението до 20кV ще се осъществява в трафопостове, тип 

БКТП 20/0,4kV, всеки с по два броя повишаващи трансформатора с мощност 1250kVA, 

към които посредством разпределителни касети са свързани съответните инвертори. 

Мощността и броя на инверторите определят броя, типа и мощността на трафопостовете. 

Предвидени са 20 трафопоста с размери 3,5/5,5 метра, достатъчни за предвидената 

мощност от 37MW. Площ на един трафопост 19,25m2.  

Обща площ на трафопостовете, разположени в имота – 385m2 (0.04 ha). 

При изграждане на трафопостовете не се предвиждат изкопни дейности. Бетоновите 

фундаменти на трафопостовете ще се изпълняват на полигон извън територията на 

поземлените имоти. Монтирането към терена ще става върху предварително нивелирана 

и трамбована пясъчна възглавница. 

Около външните стени на трафопостовете 20/0,4kV възникват сервитутни зони с 

широчина:  

- към стени с врати на трафокилия - 4,5 m 

- към стени с врати на РУ СрН и НН - 2,5 m 

- към стени без обслужващи врати - 1,5 m 

В сервитутните зони, с цел обслужване на трафопоста, не се разрешава 

разполагане на фотоволтаични модули.  

Общата плътност на застрояване на всички предвидени съоръжения върху имота е 

35,28%. 

Общата максимална АС мощност на централите в ПИ с идентификатори 

44425.12.24 и 44425.12.25, м. Вилите, землище на с. Лъка, Община Поморие, отдавана 

към мрежата е 52,012МW. 

Поземлен имот с идентификатор 44425.12.26 

Площ на имота 699999 m2 (69.999 ha). На тази площ се предвижда разполагане на 

96280 броя соларни модула, с максимална мощност до 545Wp на всеки отделен модул. 

 Максимална DC мощност на централата – 52,472МWp; 

 Максимална АС мощност на централата, отдавана към мрежата - 52МW; 

 Ниво на напрежение на присъединяване – 110 kV. 

Фотоволтаичните соларни модули ще се монтират върху предварително 

изградена носеща конструкция от метален профил. Панелите са групирани и свързани 

последователно, на хоризонтални стрингове, монтирани под ъгъл от 22 градуса. 

Металната конструкция се монтира към терена чрез забиване директно в почвата, 

без разкопаване, фундиране и изграждане на стоманобетонни фундаменти. Размерите на 

предвидените за монтаж соларни модули са 2288 x 1134 мм. Площ на един модул 2,59 

m2.  

Общата площ на монтираните на терена модули е 249365,20 m2 (24.936 ha). 

За преобразуване на  постоянния ток на модулите в променлив се използват 

инвертори. При избрана схема с локални инвертори, те ще се монтират на металната 

конструкция за монтаж на модулите и не се свързват с терена. 

Повишаването на напрежението до 20кV ще се осъществява в трафопостове, тип 

БКТП 20/0,4kV, всеки с по два броя повишаващи трансформатори с мощност 1250kVA, 

към които посредством разпределителни касети са свързани съответните инвертори. 

Мощността и броя на инверторите определят броя, типа и мощността на трафопостовете. 

Предвидени са 28 трафопоста с размери 3,5/5,5 метра. Площ на един трафопост 19,25m2.  

Обща площ на трафопостовете, разположени в имота – 539m2 (0.05 ha) 

Около външните стени на трафопостовете 20/0,4kV възникват сервитутни зони с 

широчина :  

- към стени с врати на трафокилия - 4,5 m 
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- към стени с врати на РУ СрН и НН - 2,5 m 

- към стени без обслужващи врати - 1,5 m 

В сервитутните зони, с цел обслужване на трафопоста, не се разрешава 

разполагане на фотоволтаични модули. 

Общата плътност на застрояване на всички предвидени съоръжения върху имота е 

35,70%. 

Общият брой на трансформаторите в трите имота е 56 с обща площ 1078 m2 (0.11 

ha). 

Общата максимална АС мощност на централите в ПИ с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26, м. Вилите, землище на с. Лъка, Община Поморие, 

отдавана към мрежата е 104,485МW.  

 
 

 
Фиг. 9 Разположение на соларните панели и разстояние между редовете и 

осветяване на терена от слънчевите лъчи под соларните панели 

 
Фиг. 10 Размери и позициониране на соларните панели 

Съгласно писмо с изх.№ ЦУ-ЕСО-9081-1/03.12.20г на „ЕСО“ ЕАД София, 

присъединяването на ФЕЦ към електропреносната мрежа може да се осъществи  чрез 

изграждане на нова подстанция 110/20kV. Новата подстанция е предвидено да се 

разположи в ПИ 44425.12.26, с размери 90/100 метра (0.9 ha).  

Имот
Площ на 

имота, м2

Соларни 

модули, бр

Обща площ на 

соларните 

модули, м2

Трафопос

тове, бр

Обща площ на 

трафопостовете

, м2

Обща 

застроена 

площ върху 

имота, м2

Обща 

плътност на 

засторяване, 

%

Обща 

мощност, kWp

12.24 199051 27508 71245,72 8 154 71399,72 35,87 14991,86

12.25 499745 67928 175933,52 20 385 176318,52 35,28 37020,76

ОБЩО, 12.24 и  12.25 698796 95436 247179,24 28 539 247718,24 35,45 52012,62

12.26 699999 96280 249365,20 28 539 249904,20 35,70 52472,60

ОБЩО, 12.24, 25 и 26 1398795 191716 496544,44 56 1078 497622,44 35,58 104485,22
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През ПИ 44425.12.26 преминават два съществуващи въздушни електропровода 

110kV – „Ахелой“ и „Ветрен“. Присъединяването на новата подстанция 110/20kV към 

електро-преносната мрежа ще се осъществи, като се вгради нов ЖР стълб 110kV във 

въздушен електропровод „Ахелой“, електропровода се разкъса и към ОРУ 110kV на 

новата подстанция се въвеждат две нови отделни въздушни линии. Дължината на двете 

нови въздушни линии е 40 метра. 

Съгласно НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти 

(изм.  ДВ, бр. 39 от 28.04.2020 г.), извън населени места и селищни образувания от двете 

страни на въздушни електропроводи 110kV се обособява сервитутна зона по 24 метра по 

оста на електропровода. 

Свързването на фотоволтаичните модули с трафопостовете и трафопостовете с 

новата подстанция 110/20kV, ще се осъществи посредством нови кабелни линии 

положени подземно в изкопи 0,8/0,4m и 0,9/0,4m съгласно изискванията на Наредба №3 

от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропрoводните линии. 

При преминаването на кабелните линии през урбанизирани територии се 

образуват сервитутни зони по оста на трасето – 0,6 метра от страна на сгради или 

застройки и 1,5 метра от  страна на пътя. 

Достъпът до съоръженията при експлоатация и аварийни ситуации ще става чрез 

изградена вътрешна пътна мрежа с обща квадратура на всички обслужващи пътища 

29707m2 , което представлява 2,12% от общата площ на имота 1398795 m2. Засегнатата 

площ от територията на защитената зона в границите на имотите е 2.97 ha. 

При  реализиране на ФЕЦ/ФВЦ от трите поземлени имота с площ от 139.879 

ha, пряко ще бъдат засегнати 49,76 ha. В тази цифра е включена застроена площ от 

соларните панели и  площта на трафопостове 0.11 ha. Към тази площ  допълнително 

трябва да бъде прибавена и площта на една подстанция с 0.9 ha и вътрешна пътна 

артерия 2.97 ha. Така общата засегната площ е 53,63 ha, което е 0.18% от площта на 

защитената зона. 

Общата плътност на застрояване на всички предвидени съоръжения върху 

имотите е 35,58%, или много по-ниска от нормативно допустимата за предвидената 

устройствена зона, съгласно предстаевения ПУП-ПРЗ. 

Не се предвижда подготовка на терена  и  няма да  бъдат извършвани 

допълнителни мероприятия по отстраняване на съществуващата растителност и 

хумусния слой. Избрана е поддържаща метална конструкция, която ще бъде монтирана 

чрез набиване на метални профили в земята без фундиране и изграждане на 

стоманобетонни фундаменти. Този метод е оптимално екологосъобразен за разлика от 

други конвенционални методи за закрепване на поддържащата конструкция с отливане 

на бетонови фундаменти. Забитите метални профили могат да се демонтират и не оставят 

трайни последици върху околната среда. 

Соларните панели се монтирани под ъгъл 22°, при което ниската част е на 0.7 m 

от повърхността на земята, а задната част на 1,60 m, което прави територията на ФВЦ 

проходима за животни и позволява пропускането на слънчева светлина и преминаването 

на въздушни течения под модулите. Редовете от соларни панели  са на отстояние от 2.5 

до 4.5 метра един от друг в зависимост от релефа, което ще запази значителна част от 

терена в непроменено състояние. 

Използването на тази технология позволява скъсяване на периода на цялостното 

изпълнение на строително-монтажните работи, което ще намали времето за 

безпокойство на видовете, обитаващи в непосредствена близост до територията на ФЕЦ.  

Фотоволтаичните електроцентрали имат значително по-благоприятни последици 

върху околната среда в сравнение с конвенционалните методи за производство на 

електрическа енергия, тъй като при експлоатация не отделят и не генерират вредни 

емисии, които да замърсяват околната среда, което е гаранция за производство на 
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екологично чиста енергия. Освен това този тип производство, на електрическа енергия, 

не засяга флората и фауната на застроените площи. Поддържащите конструкции 

позволяват свободното движение на животни и развитие на растителността. Не се 

формира никакъв шум, не са източник на вибрации и формиране на  вредни отпадъци. 

След приключване на строителството, засегнатата площ ще възстанови сегашното си 

състояние на изоставена, необработвана земеделска земя – нива през следващия 

вегетационен период, при спазване на предвидените смекчаващи мерки. От екологична 

гледна точка, този начин на изграждане е с най-малка намеса в околната среда. 

Посочените до тук предимства на избрания начин на изграждане на ФЕЦ/ФВЦ, 

дава основание да приемем, че е избран най-подходящият от екологична гледна точка 

вариант за реализиране на инвестиционното предложение, при което е минимизирано 

негативното влияние върху околната среда. Всяко друго решение може да доведе до 

значително по-голямо негативно въздействие върху видовете и местообитанията им, 

предмет на опазване в защитената зона. 

В резултат на процедурата за провеждане на консултации на изработения доклад 

за екологична оценка по чл.20 от наредбата по ЕО се взеха под внимание  всички 

постъпили становища, мнения и препоръки, в резултат на което са актуализирани и 

разширени предложените мерки за смекчаване или предотвратяване на отрицателното 

въздействие от реализирането на инвестиционното предложение, предмет на плана 

преди, по време на строителството и експлоатацията (т.н. Алтернативен вариант). 

Предложено е от експертите, което е възприето и от Възложителите, в етапа на 

окончателното проектиране, да бъде намалена площта за монтаж на съоръженията от 

предвидената ФВЦ с 29.401 ha, (включваща 6.69  ha  на местообитание 62А0, т.е. 

изключва се тази площ от предвижданията на ПУП-ПРЗ), при което  първоначално 

предвидената площ за монтаж от 139.879 ha пада на 110.478  ha  заета площ. В резултат  

въздействието върху    местообитания в 33 „Айтоска планина, код BG0000 151, за 

опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, се намалява значително. 

Всичко е подробно оценено в раздел 6.6. на ДЕО. 

Допълнително предложените смекчаващи мерки, задължително да се  да се 

отразят в окончателното проектиране и при реализацията на ФЕЦ. 

Хидрогеоложки доклад 

От проведеното инженерно-геоложко проучване на района, предвиден за 

изграждане на ФВЦ, са направени изводи, че теренът е изцяло изграден от вулкански 

скали - базалтоиди и алкални трахити, препокрити на места от изветряла, силно 

променена и заглинена вулканска скала - прахова песъчлива глина, кафява, средно до 

твърдопластична. Към момента на се наблюдават свлачищните процеси и срутвания по 

терена. Предвид характера на бъдещото строителство, както и специфичните 

натоварвания, на които ще бъдат подложени съоръженията,  в доклада е препоръчано 

фундирането на фотоволтаиците да се изпълни с прътови инжекционни анкери или 

пилоти. 
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Фиг. 11 Начини на фундиране на фотоволтаиците, съгласно препоръките на 

хидрогеоложкия доклад 

Фундирането на фотоволтаиците съгласно препоръките на Хидрогеоложкия доклад  ще 

се изпълни с прътови инжекционни анкери или пилоти 
С така препоръчаните начини на фундиране не се  изискват изкопни работи и 

изливане на стъпки и фундаменти. Единствено при изграждането им ще се изпълнят 

вертикални, или под наклон, сондажи с малък диаметър. Количеството на циментовият 

разтвор ще бъде предварително изчислено и при нагнетяването му ще се следи и няма да 

се допускат разливи по терена. Не се налагат взривни работи или използване на багери с 

хидравличен чук. 

Хидроложки доклад към ПУП – ПРЗ за изграждане на ФВЦ в ПИ 

44425.12.24, ПИ 44425.12.25 и ПИ 44425.12.26, местност „Вилите“, землище на с. 

Лъка, Община Поморие 

Водните  ресурси в района, в близост до територията на разработения ПУП-ПРЗ 

за ФЕЦ, както и хидравличното оразмеряване на посочените по-горе водни обекти:  ПИ 

№ 44425,12.3 - воден обект, общинска собственост, с НТП „Дере” и ПИ № 44425.2.93 - 

воден обект, общинска собственост, с НТП „Дере” са подробно описани в  раздел 2.6.8.2. 

(2.6.8.2.1. и 2.6.8.2.2 на ДЕО). 

Проведеното хидроложко изследване - Хидроложки доклад е основание да се 

заключи, че наличието на дере (отводнителен канал) с ПИ 44425.12.3 - воден обект с НТП 

„Дере“ (Марин дере) и ПИ 44425.12.93 - воден обект с НТП „Дере“ (Източно дере) не 

възпрепятстват приемането на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФВЦ в ПИ 44425.12.24, ПИ 

44425.12.25 и ПИ 44425.12.26, съгласно предварителен проект за ,ПУП-ПЗ и ПП за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26, местност „Вилите“, землище на 

с. Лъка, Община Поморие и заливане на тези имоти не е възможно. 

Част: Пътна 

Във връзка нормалното функциониране, както при строителството, така и при 

експлоатацията на фотоволтаичния парк ще е необходимо изграждането на пътища в 

границите на имота. Пътищата ще бъдат проектирани по такъв начин, че максимално да 

се предържат към съществуващия релеф на терена, а това означава почти никакви 

изкопни работи и минимални насипи. Същевременно самите трасетата  ще бъдат 

прокарани, така че  да бъдат далеч от  местата на постоянното местообитание на птици и 

насекоми. 

Общата квадратура на всички обслужващи пътища е 29707m2, което представлява 

2,12% от общата площ на имота, която е 1398 795 m2. 

Съгласно част „Пътна“ на проекта, материалът, за направата на пътищата за 

достъп до обекта е само камък, който ще бъде докаран от близките кариери. При 

полагането му ще се използват разстилаща машина (малък багер и валяк). 

Прогнозен срок на действие на ПУП-ПРЗ 

Възложителите не предвиждат реализирането на проекта да се извърши на етапи: 

ПУП-ПРЗ  включва изграждане на подстанция и монтаж на соларни модули  за 

ФЕЦ/ФВЦ от  50 MWp в  ПИ 44425.12.26. Предвижда се още да  бъдат монтирани 

соларни модули на ФЕЦ/ФВЦ (фотоволтаична централа) от  50 MWp и в ПИ 44425.12.24,   

ПИ 44425.12.25, съгласно предварителен проект за "ПУП-ПРЗ ЗА ПИ с идентификатори 

№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община 

Поморие. Срокът на цялостно реализиране на проекта зависи от финансовите 

възможности на възложителя. 
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1.2 Цели на екологичната оценка на Подробен устройствен план с цел изграждане 

на фотоволтаична  електрическа централа /ФЕЦ/ 

Основните цели на Доклада за ЕО са насочени към интегриране на екологичните 

съображения в проекта на ПУП-ПРЗ в процеса на неговото изготвяне, чрез: 

 анализ на текущото състояние и проблеми на околната среда, в т.ч. по 

отношение на човешкото здраве в обхвата на територията, предмет на 

ПУП-ПРЗ, 

 оценка на евентуалните въздействия, в т.ч. значителни, върху околната 

среда и здравето на хората в резултат на предвижданията на ПУП-ПРЗ, 

като въз основа на това се мотивира изборът на най-благоприятната за 

околната среда и здравето на хората алтернатива за реализирането му; 

 предлагане на мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

компенсиране на неблагоприятните последици и на мерки за наблюдение и 

контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве при 

изпълнението на ПУП-ПРЗ. 

В хода на процедурата по ЕО на ПУП-ПРЗ за  изграждане на фотоволтаична  

електрическа централа /ФЕЦ/ са изпълнени всички етапи и стъпки, съгласно изразените 

изисквания в писмата на РИОСВ-Бургас,  които са включени в приложените справки по 

чл. 19 и чл.20 от Наредбата за ЕО към ДЕО.  

При извършване на процедурата по екологична оценка (ЕО), са изпълнени всички 

действия. 

1.3 Връзка с други планове и програми 

На територията на община Поморие няма действащ ОУП (съответно устройствен 

план от по-високо йерархично ниво, с който да се съобрази ПУП-ПРЗ).  

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ е в съответствие със Закона за енергията от възобновяеми 

източници и европейската политика за енергия от ВЕИ.  

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ има връзка със следните планове, стратегии и програми:  
 Програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г. на Организацията на 

обединените нации (ООН) „Да преобразим света“ 

 Енергийна стратегия на България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. 

 Директива 2003/87/ЕО на Европейския  парламент и на Съвета от 13. 

Октомври 2003 г. за установяване на схема на търговия с квоти за емисии на 

парникови газове в рамките на Общността и за изменение на директива 

96/61/ЕО на съвета. 

 Директива (ЕО) 2018/2001 на Европейския Парламент и на Съвета от 11. 

Декември 2018 година за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници   През 2018 г е договорена цел от 32 % да бъде делът 

на възобновяемите източници в потреблението на енергия в ЕС до 2030 г. 

През юли 2021 Комисията предлага обвързващата цел за възобновяемите 

източници в енергийния микс на ЕС  да се увеличи до 40 % до 2030 г. 

 Програмата и идентифицираните в нея 17 глобални цели за устойчиво 

развитие (ЦУР) и 169 специфични под-цели се разглеждат като рамка за 

националните политики на развитие, тъй като България има ангажимент 

към постигането на тези цели.  

 Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република 

България 2021 - 2030 г. (одобрен от МС февруари, 2020 г.) Интегрираният план 

определя основните цели и мерки за осъществяване на националните 

политики в областта на енергетиката и климата, в контекста на 

европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на 
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енергетиката. Основните цели на плана са: 

 стимулиране на нисковъглеродно развитие на икономиката; 

 развитие на конкурентоспособна и сигурна енергетика; 

 намаляване зависимостта от внос на горива и енергия; 

 гарантиране на енергия на достъпни цени за всички потребители. 

 Дългосрочна програма за енергийна ефективност 2021-2030 г. на Община 

Поморие – в програмата е идентифицирана необходимостта от проучване на 

потенциала за ФЕЦ на територията на общината, като е представена 

информация за слънчевия потенциал; 

 Анализ и оценка на вероятните значителни въздействия върху 

компонентите и фактори на околната среда и населението в резултат на 

реализацията на плана 

2 Съответни аспекти на текущото състояние на околната среда и евентуално 

развитие без прилагането на плана или програмата 

2.1 Атмосферен въздух 

На територията на Поморийска община липсва метеорологична станция. В 

настоящия доклад  за характеристика на климатичните и метеорологичните условия в 

общината, ще се ползват данните от най-близко разположената в гр. Бургас.  

Метеорологична станция: Бургас на 15,6 km от гр. Поморие и на около 8 km от ПИ №№ 

44425.12.24, 244425.12.25 и 44425.12.26, землище на с. Лъка. Място на станцията: Шир 

42.483 Дълж 27.483 Височина 41m. 

2.1.1 Характеристика на климатичните и метеорологичните фактори 

Климатичните условия на община Поморие са изключително благоприятни с 

продължително слънцегреене (до 2360 часа годишно) и средна юлска температура на 

въздуха - 23,6°С за реализиране на ПУП-ПРЗ за ФЕЦ. 

Територията на община Поморие попада в една от най- оптималните три слънчеви 

зони за страната, като средната продължителност на слънце греене от  около 2150 h, 

което е 49% от максималното слънце греене. 

При определяне на мястото за изграждане на ФЕЦ се е изхождало именно от тези 

три зони и обектът е предвиден в зона с потенциал от 1450 до 1500 кWh/m2, много близка 

до зоната с най-голям енергиен годишен потенциал и средна продължителност на слънце 

греене през различните сезони. 

Като се има предвид, че слънчевата радиация е главен фактор за формирането на 

климата и основен климатичен елемент, Таблица 6 показва благоприятността на климата 

- продължителност на слънчевото греене през летните дни от max 327 часа през юли и 

min 49 часа през декември и малкия брой дни без слънчево греене през зимния период - 

max 16 дни през декември и съответно 0 дни през юли и август, или общо 81 дни от 

годината. 

Средната месечна температура за годината е 12,7°С, като най-високи показатели са 

отбелязани пред месец юли - 23,1°С, а температурата през цялата година е над 0°С, а 

абсолютните максимални стойности за годината достигат до 39,6°С. Районът се 

характеризира като един от най-топлите в страната. Всичко изнесено доказва, че 

местоположението на ПУП-ПРЗ е правилно подбрано по отношение на 

енергоефектността на бъдещата ФЕЦ. 

2.1.2 Състояние на атмосферния въздух  

На територията на Община Поморие няма постоянен пункт за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух. Позовавайки се на данните, включени в Регионалния 
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доклад за състоянието на околната среда през 2019 г. на РИОСВ – Бургас, районът е със 

„сравнително запазена чистота на атмосферния въздух“. При епизодични замервания не 

са установени наднормени натоварвания по отношение на O3, SO2, NO, NO2, ФПЧ10, 

СО, H2S, NH3, CH4, NCH4.  

Със Заповед № РД-969/21.12.2013 г. Министърът на околната среда и водите, 

районът на Община Поморие не попада в зони, в които са превишени годишните 

оценъчни прагове или нормите с допустимите им отклонения.  

Както вече отчетохме на територията на община Поморие не са регистрирани 

наднормени количества на вредни емисии в атмосферата. В общината липсват големи 

промишлени предприятия, замърсители на околната среда. Единственият значим 

проблем за чистотата на атмосферния въздух е свързан с това, че по-голяма част от 

населението през земния сезон се отоплява с твърдо гориво- дърва и въглища. Това 

създава неприятна атмосферна обстановка през зимния сезон, най-вече в ранните 

сутрешни и късните вечерни часове на денонощието.  

Фотоволтаичните централи не са източник на емисии в атмосферния въздух. По 

време на строителството ще бъде налице известно прахово замърсяване на въздуха при 

движението на строително монтажната техника и емисии от отработени газове на 

двигателите на строителната механизация. Не се предвиждат дейности с организирани 

източници на емисии от атмосферни замърсители и пречиствателни съоръжения, тъй 

като това не е необходимо. 

2.2 Води. Повърхностни и подземни води 

2.2.1 Повърхностни води 

Според хидрогеоложкото райониране територията попада в област със 

значително изразено средиземноморско климатично влияние върху оттока. 

Повърхностните води в района на обекта се формират главно от валежите.  

Поради равнинния си характер територията на  общината се характеризира с 

нисък отточен ефект на валежните води и наличието на голямо по площ крайбрежно 

езеро - Поморийско езеро,  както и близкото Атанасовско езеро, разположено в община 

Бургас.  

Конкретно разглежданата територия в обхвата на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. 

Лъка, община Поморие, с цел изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА 

ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ върху наземна  конструкция“ попада в речен басейн 

Севернобургаски реки, съгласно съществуващото райониране на Басейнова Дирекция 

Черноморски район. 

В  непосредствена близост до обхвата „ПУП-ПРЗ за изграждане на 

ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ върху наземна конструкция“  

попадат  следните повърхностните водни тела:  
 Водно тяло BG2SE900R026: І участък: р. Азмак - от извора  до вливане в 

Атанасовско езеро и ІІ участък: р. Дермендере - от извора до вливане в р. 

Азмак с BG2SE900R026 – умерено екологично състояние и добро химично 

състояние;  

Черно море 

 Крайбрежно морско тяло „от Поморие до Сарафово“ с код BG2BS000C1208, 

определено в  умерено екологично състояние и неизвестно химическо 

състояние, с поставени цели: Предотвратяване  влошаване на екологичното 

състояние; Опазване,  подобряване и възстановяване на водното тяло за 

постигане на добро екологично състояние; Постигане и запазване на добро 



 

27 

 

химическо състояние.   

 Като цяло качеството на морските води в района на община Поморие е 

подобрено в сравнение с 90-те години на миналия век. Причина за това е 

преустановяване на директното вливане на непречистени битови и 

промишлени отпадни води от град Поморие и изграждането на ПСОВ-

Поморие, както и директното вливане на непречистени битови и 

промишлени отпадни води от град Ахелой и изграждането на ПСОВ-Равда. 

Поморийско езеро 

Поморийското езеро е практически запазено от замърсяване и е една от 

запазените относително чисти лагуни по крайбрежието ни.  

Поморийското езеро е отдалечено от територията обхваната от ПУП-ПРЗ за ФЕЦ 

на около 8 km и практически ИП няма да оказва влияние на екологичният му статус.  

2.2.1.1 Мониторинг на повърхностните води 

В настоящия ДЕО е направена оценка на водните тела намиращи се в Черно море на 

територията на Община Поморие – в близост до терена обхванат от „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. 

Лъка, община Поморие, с цел изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА 

ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ върху наземна конструкция“. 

Код на повърхностното водно тяло:  BG2BS000C1208 

Оценка на риска: в риск  

Оценка на екологичното състояние/потенциал: умерено 

Химична оценка на състоянието – приоритетни вещества: няма данни 

Показатели, влошаващи състоянието: МЗБ, ФП, МФБ, кислородни условия 

(разтворен О2). 

Оценка на водните тела попадащи в обхвата на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ върху наземна конструкция“  

На територията на ПУП-ПРЗ попадат следните водни тела:      

 Повърхностното водно тяло BG2SE900R026: 

- І участък: р. Азмак - от извора до вливане в Атанасовско езеро и 

- ІІ участък: р. Дермендере - от извора до вливане в р. Азмак с код 

BG2SE900R026 – умерено екологично състояние и добро химично 

състояние, с поставени цели: Предотвратяване  влошаването на 

екологичното състояние; Опазване,  подобряване и възстановяване на 

водното тяло за постигане на добро екологично състояние; Запазване 

на добро химическо състояние.  

2.2.2 Подземни води  

 Минерални води 

Територията на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие, с цел изграждане на 

ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ върху наземна  конструкция“ 

попада  в санитарно-охранителните пояси на минерални водоизточници: II  и III пояс на 

„Б-20“, „Б-88“ и минерално находище „Съдиево“, учредена със Заповед РД 

877/25.08.2004 г.  
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2.2.2.1 Характеристика на подземни водни тела 

В обхвата на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие, с цел изграждане на 

ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ върху наземна  конструкция“ 

попада подземно водно тяло BG2G00000PG029,  информация за което е представена по-

долу:  

Код на ПВТ: BG2G00000PG029 

Име на ПВТ: Порови води в палеоген, палеоцен, еоцен Руен- Бяла 

Населени места: Димчево, Зидарово, Лъка, Присад, Каменар, Камено, Ливада, Драчево, 

Малка поляна, Братово, Бургас, Габър, Извор, Изворище, Черни връх, Кръстина, Дебелт, 

Константиново, Равнец, Поморие, Трояново. 

Оценка на риска:  

 Риск оценка по количество: не в риск; 

 Риск оценка по химия (2010-2013г.): в риск; 

 Обща оценка на риска: в риск. 

Според РЕГИСТЪР НА подземни водни тела определени като зони за защита за 

питейни нужди (съгл. чл. 119а от Закона за водите) ПВТ: BG2G00000PG029 е 

определено като защитена зона за питейни нужди с код на зоната за защита за питейно 

водоснабдяване: BG2DGW00000PG029. 

Във връзка с гореизложеното е наложително  да се спазва изискването, всички 

действия свързани с реализацията на ПУП-ПРЗ и експлоатацията на бъдещата ФЕЦ, да 

бъдат съобразени със съответните забрани и ограничения за извършване на дейности, 

които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в 

подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ, предвид че ПУП попада 

в пояс II и пояс III на СОЗ на минерални водоизточници Б-20, Б-88 и мин. находище 

Съдиево, учредена със Заповед № РД- 877/25.08.2004 г. на Министъра на околната среда 

и водите. 

2.2.3 Питейни води  

2.2.3.1 Санитарно-охранителни зони 

В обхвата на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. „Вилите“, 

землище на с. Лъка, община  Поморие, както бе посочено по-горе попада подземно водно 

тяло BG2G00000Pg029. 

На територията, в която попада и ПУП-ПРЗ са учредени СОЗ за пояс II и III на: 

 пояс II и III на „Б-20", „Б-88“ и мин. находище Съдиево учредена със Заповед 

№РД 877/25.08.2004г. на МОСВ. 

При реализиране на включените ИП и обекти в ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 

44425.12.25,  44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие,  

необходимо е  да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения за извършване на 

дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни 

вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ.  

2.2.3.2 Мерки за недопускане, или намаляване на отрицателните въздействия 

върху повърхностните и подземните водни тела за постигане на целите на околната 

среда и за постигане на добро състояние на водите 

В проекта на ПУП-ПРЗ се предвиждат конкретни мерки за недопускане, или 

намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни 

тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане 

на добро състояние на водите, заложени в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 г., и мерките за риска 

от наводнения, заложени в ПоМ на ПУРН 2016-2021 г., както и техните становища по 

Екологичните оценки.  
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В Проекта на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие с цел изграждане на ФЕЦ не се 

предвиждат дейности, които  да използват за технологични и битови нужди води, 

респективно, не се предвиждат формирането на отпадъчни води  и не би следвало да е 

необходимо да се заложат и разпишат в случая мерки за изпълнение на приложимите 

мерки заложени в ПУРБ 2016-2021г. и ПУРН 2016-2021г. в Черноморски район, 

включително и мерките от ЕО на ПУРБ и ПУРН, спрямо проекта на ПУП-ПРЗ, т.е. те са 

неприложими в конкретния случай, посочени в настоящия ДЕО. 

2.2.3.3 Мерки, свързани със забраните и ограниченията, регламентирани в 

Закона за водите с цел  недопускане, или намаляване на отрицателните въздействия 

върху повърхностните и подземните водни тела 

С цел подобряване състоянието на повърхностните и подземни води  в обхвата на 

ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, 

община  Поморие с цел изграждане на ФЕЦ,  при реализацията на  проекта  и по време 

на експлоатацията му, ще  се вземат под внимание разписаните в ДЕО забрани и 

ограничения, регламентирани в Закона за водите, изброени в ДЕО. 

 

2.3 Природо-географски условия 

2.3.1 Релеф 

Определеният терен за нова ФВЦ в землището на с. Лъка в по-голямата си част 

релефът е хълмист, с ниски, разчленени билни възвишения, насочени към Атанасовското 

езеро. 

Климатът е умереноконтинентален със засилено влияние на Черно море. 

Климатичните условия се характеризират с продължително слънцегреене (до 2360 часа 

годишно) и средна юлска температура на въздуха и водата - 23,6 °С. Поради бавното 

изстиване на морската вода есента е топла и продължителна, като средната есенна 

температура е 20,5 °С. Снеговалежите са минимални, като снегът се задържа не повече 

от 5 - 7 дни. 

2.3.2 Геоложки строеж и полезни изкопаеми  

2.3.2.1 Геоложка характеристика 

Община Поморие и в частност територията обхваната от ПУП-ПРЗ се 

характеризира със стабилно сеизмично поведение. Съгласно сеизмичното райониране на 

страната тя е отнесена към сеизмична зона от VІ степен по скалата на Медведев-

Шпонхоер-Карник. Тази сеизмична активност е най-ниската за страната, поради което 

районът може да се характеризира като устойчив в сеизмично отношение, т.е. 

практически е асеизмичен. 

Поради ограничени количества нямат практическо значение нерудните изкопаеми 

ахати и зеолити. 

 На територията на Община Поморие се експлоатира по взривен начин кариера 

„Каменар“, която е сравнително близко разположена до територията, обхваната от ПУП-

ПРЗ, но  достатъчно отдалечена, за да си оказват каквото и да било въздействие, или 

взаимодействие. 
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2.4 Земи и почви 

2.4.1  Земи и почви, в обхвата от ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, разположени до м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие   

 В разработения ПУП-ПРЗ се предвижда изграждане на ФВЦ в ПИ с 

идентификатори № 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, разположени в м. „Вилите“, 

землището на с. Лъка, община Поморие, област Бургас. Територията е с начин на трайно 

ползване – ниви, 10-та категория, при неполивни условия, частна собственост с площ 

139.879 ha.  

В непосредствена близост до територията на ФВЦ се срещат и засолени почви. В 

почвите с акумулация на соли с различна разтворимост формират генетична група, 

отнесени към клас Засолени почви (Saline Alkalisols). 

Състоянието на почвите е относително добро. Замърсени почви с химични, 

биологични и други реагенти в района на ПУП-ПРЗ и в околностите - няма. 

2.5 Ландшафт 

Съобразно системата на ландшафтното райониране на страната, територията на 

бъдещата ФВЦ попада в Ландшафти на ливадностепните междупланински низини с 

плиоценски песъчливо-глинести отложения и висока степен на земеделска усвоеност. 

Предвидената в ПУП-ПРЗ територия за изграждане на ФВЦ попада в групата на 

антропогенните ландшафти. В обсега на проектираната фотоволтаична централа няма 

изцяло съхранени първични ландшафти. Релефът е хълмист, с ниски, разчленени билни 

възвишения, насочени към Атанасовското езеро. Мястото представлява полегато било в 

посока север-юг със склонове на запад и изток и се ограничава от два дола отворени към 

Атанасовското езеро. Доминират селскостопанските (агро) ландшафти, прилежащи към 

селищните агломерации (селищни ландшафти).  

Естествената растителност е силно променена и е запазена само в неусвоените 

земеделски участъци. Теренът, определен за реализация на ФВЦ обхваща изоставени, 

земеделски земи. Техногенни елементи в обхвата на фотоволтаичната централа е 

селищната агломерация на с. Лъка, с. Рудник и кв. Черно море и техническата 

инфраструктура към тях. 

2.6 Природни обекти 

2.6.1 Защитени територии 

На територията на Община Поморие са обявени 4 защитени територии по Закона 

за защитените територии: 

 Природна забележителност "Корията" – Обявена е като природна 

забележителност със Заповед № 3384 на Министерството на горите и 

горската промишленост, обнародвана в ДВ.  брой 19 от 1967г. 

 Защитената местност ”Чаирите”  -  Обявена е за защитена местност със 

Заповед № 1938 от 03.07.1970 год. на Министерството на горите и горската 

промишленост. 

  Природна забележителност скалното образование „Доброванските гъби” –

Обявена,  като природна забележителност със Заповед № 4051 от 29.12.1973 

год. на Министерството на горите и опазване на природната среда. 

 Защитената местност „Поморийско езеро”. Обявена  със Заповед  РД – 31 от 

23.01.2001 год. на Министерството на околната среда и водите и обнародвана 

в ДВ , бр., 16 , 2001 год.  а застрашени от изчезване птиците са обявени за 

защитена местност с площ 760 830 дка.   
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На разстояние, извън обсега на разработения ПУП-ПРЗ за ФВЦ, са разположени 

следните територии съгласно Закона за защитените територии: 

 Защитена местност Поморийско езеро – Обявена е на 23 януари 2001 г. 

Разположена на територията на община Поморие с площ 760,83 ha. 

  Защитена местност Бургаски солници – създадена е със Заповед No.РД-418 

от 18.06.2007 г., Дв. бр. 61/2007.  

2.6.2 Растителен и животински свят. Биологично разнообразие 

2.6.2.1 Флора 

Територията, обхваната от  ПУП-ПРЗ е с начин на  трайно ползване – ниви, 10-та 

категория, частна собственост с площ 139. 879 ha. Теренът представлява полегато било 

в посока север-юг със склонове на запад и изток и се ограничава от два дола отворени 

към Атанасовското езеро. 

Поради много малкото количество на валежите фактор-минимум е почвената 

влага и растителността е представена предимно от силно ксерофитни видове.  

Съобществата доминирани от драка са се формирали продължително време на 

най-сухите месторастения в Южна България. Наред с това, сгъстявайки се, тя осигурява 

добра защита на останалите и новопоявяващите дървесни и храстови видове срещу 

унищожаването им от животни в най-млада възраст.  

Формация № 146 – Халофитни тревни формации с преобладаване на изворник 

(Puccinellieta convolutae), гърлица (Limonieta gmelinii), елуропус (Aeluropeta littoralis), 

стъкленка (Salicornieta europaeae) и др. на места възникнали вторично. Тези формации 

заемат понижените части на релефа, където почвите са засолени. Растителността е 

халофитна, коренна или вторично образувана под влияние на човешката дейност. 

Територията за ФВЦ засяга  две природни местообитания  в защитена зона 

BG0000151 Айтоска планина: - 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения 

от клас Thero-Brachypodietea и 62АО Източни субсредиземноморски сухи треви. 

Местообитание 6220* представлява ксеротермни тревни съобщества с 

преобладаване на едногодишни житни растения. С подчертано съдоминантно участие в 

тези съобщества са и ниски до средно високи многогодишни житни треви. Срещат се и 

ароматни полухрастчета от род Thymus, както и геофити от родовете Allium, Muscari, 

Ophrys. Romulea и др. Съобществата, които се причисляват към този тип местообитание, 

се отнасят към съюзите Thero Brachypodion, Astragalo-Poion bulbosae, Trachynion 

distachya и Xerаnthemion annui. 

Местообитание 62АО - Източни субсредиземноморски сухи треви представлява 

ксеротермни тревни съобщества, близки до степните съобщества от Festucetalia 

valesiacae. Развиват се при преходно-континентален климат и се характеризират с по-

голямо участие на средиземноморски видове. Общата площ на това местообитание в 

границите на зоната е само 173,51 ha. Тази площ е многократно по-малка от посочената 

в Стандартния формуляр за защитената зона.  

Доминиращи видове в съобществата, отнасящи се към местообитание 62А0 са 

Festuca valesiaca и Phleum pleoides. Като се изключи по-голямото количествено участие 

на Stipa capillata и присъствието на Achillea clypeolata и Stipa pennata agg,, тук не са 

установени другите видове, придаващи характерния облик, формиращи съответната 

растителност и характерни за местообитанието видове (например Inula aschersoniana, 

Satureja spp.). В границите на картираните полигони са установени следните типични 

видове: Teucrium polium, Chrysopogon gryllus, Stipa capillata, Stipa pennata agg,, Euphorbia 

myrsinites, Poa bulbosa, Crupina vulgaris, Koeleria splendens, Thymus striathus.  

При теренните проучвания по проект „Картиране и определяне 

природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания” е 
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получена оценка благоприятно състояние по критерии: «Фрагментация в рамките на 

местообитанието“, „Наличие на инвазивни видове“, „Интензивност на пашата и 

„Използване на торове и пестициди и наличие на замърсители (вносители на биогени). 

В ДЕО е представен подробен списък на установените растителни видове  в имоти 

№44425.12.24, 44425.12.25 и  в част от имот 44425.12.26 попадащи в местообитание 

6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea. 

Дървета и храсти 

Космат дъб (Quercus pubescens Willd.), Едноплоден (червен) глог (Crataegus 

monogyna Jacq.), Драка  (Paliuris spina-christi Mill.), Мъждрян (Fraxinus ornus L.), Бял 

озирис (Osyris alba L.), Шипка (  L.). 

В ДЕО е представен подробен списък на установените растителни видове в част от 

имот 44425.12.26 попадащ върху местообитание 62А0 Източни 

субсредиземноморски сухи треви. 

На територията обхваната от ПУП-ПРЗ, не  са установени редки и защитени растителни 

видове, включени в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) (Приложение 3). 

Цялостният анализ на флористичния състав и фитоценотичната структура на 

растителността в проучваните имоти, показва, че на тази територия  няма редки, 

застрашени от изчезване и защитени растителни видове и растителни съобщества, а и 

начинът им на трайно ползване е несъвместим с условията за разпространението на 

такива. 

Като се вземе предвид местоположението на инвестиционното предложение (част  

от една по-голяма територия използвана в недалечното минало интензивно, като 

земеделска земя (ниви и овощни градини), производния и вторичен произход на 

растителните съобщества и протеклите деградационни и възстановителни процеси, 

наличието на консервационно значими растителни видове е малко вероятно. 

Протичащата в момента сукцесия е в начален етап и с нейното напредване биологичното 

разнообразие ще се увеличава. 

Анализът на състоянието на растителността и местообитанията в района на 

инвестиционното предложение, дава възможност да се направят следните обобщени 

изводи:  

1. Екосистемата, в района на инвестиционното предложение, е в процес на активна 

сукцесия на възстановяване на характерната за района растителност. След изоставяне на 

нивите са се настанили  рудерални и пионерни тревни видове, както и някой дървесни и 

храстови, чиято плътност все още не е много голяма. 

2. На територията на самото инвестиционното предложение и на съседните  земеделски 

имоти не са установени редки и застрашени от изчезване растителни видове и типове 

растителни съобщества. 

3. Обектът, предмет на инвестиционното предложение, попада изцяло в защитена зона 

„Айтоска   планина“, но не попада в забранителния списък за строителство на Заповед 

№ РД-560 от 21 август 2009  

4. Състоянието на терена предмет на инвестиционното предложение не предполага 

наличието на защитени видове от списъка в Приложение 3 на ЗБР.  

 Защитени растения в ЗЗ Айтоска планина, включени в Приложение 3, ЗБР: 

Румелийско подрумниче  (Anthemis rumelica (Velen.) Stoj. & Acht.) 

Оливиеров минзухар (Crocus olivieri J. Gay) 

Фибигия (Fibigia clypeata (L.) Medik) 

Черноморска ведрица (Fritillaria pontica Wahl.) 

Елвезиевото кокиче (Galanthus elwesii Hook.f.) 

Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.) 
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Бяла змийска трева (Goniolimon collinum (Griseb.) Boiss.) 

Недоразвид лимодорум (Limodorum abortivum (L.) Swartz) 

Български опопонакс (Opopanax hironium ssp. Bulgaricum) 

Описаните растения не се срещат на терена обект на инвестиционното намерение. 

 Защитени растения в ПЗ Атанасовско езеро, включени в Приложение 3, ЗБР: 

Влакнеста басия (Bassia hirsuta (L.) Asch.) 

Гипсофила (Gypsophila glomerata auct., non Pall. ex Adams) 

Гмелинова гърлица (Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze) 

Обикновена гърлица (Limonium vulgare Mill.) 

Изящен салеп (Orchis elegans Heuff.)  

Описаните растения не се срещат на терена обект на инвестиционното намерение. 

2.6.2.2 Фауна 

Разглежданият ПУП – ПРЗ се отнася за три поземлени имота, с идентификатор 

№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, в землището на с. Лъка в м. Вилите, между село 

Лъка, с. Рудник и м.с. Черно море, за изграждане на фотоволтаична централа, върху 

наземна конструкция в най- югоизточните части на Айтоска планина, с обща площ от 

139,879 ha.  

В зоогеографско отношение поземлените имоти попадат между Източно-

старопланинския, подрайон на Среднобългарския район и Черно-морския зоогеографски 

район, в който с проявява най-добре черноморското климатично влияние. 

Районът е специфичен поради наличие на топлолюбиви видове, които не се срещат 

в останалите биогеографски райони, в страната. Черноморският район има подчертано 

субсредиземноморски характер на фауната. Във фаунистичния му комплекс се срещат 

видове разпространени в цялата страна, така и представители на понтийския и 

средиземноморски елемент. Черноморският район е богат и на ендемични видове.  

Поземлените имоти , определени за фотоволтаичната централа, по начин на трайно 

ползване са земеделски земи – ниви, 10-та категория при неполивни условия в землището 

на с. Лъка. В момента са необработваеми, изоставени ниви, в процес на вторична 

сукцесия. Основната фауна, на такива “млади” съобщества, са обикновено инвазивни, 

колонизиращи видове, сред които често се срещат и степни открито живеещи биотични 

елементи. Наличието на редки видове, в такива местообитания, има временен характер. 

Подобни територии,  могат да изпълняват функциите на буферна зона, която може да 

бъде спазена и при реализирането на разглеждания ПУП-ПРЗ за фотоволтаична 

централа. 

Безгръбначните животни (Invertebrata) 

В границите на защитената зона предмет на опазване са 7 вида безгръбначни 

животни. Територията, предвидена за ФВЦ, няма изградени изкуствени водни тела, 

както и естествени водни басейни, които могат да бъдат потенциални местообитания на 

Бисерната мида (Unio crassus). За останалите видове безгръбначни – Алпийски сечко, 

Бръмбар рогач, Буков сечко, Вертиго и Обикновен сечко нямат подходящи, потенциални 

местообитания, на територията на поземлените имоти за ФВЦ. Влажни места, под 

земята, с гниещи корени и дънери (Бръмбар рогач), мъртвата дървесина в букови и 

дъбови гори (Буков сечко) отсъстват на територията, на  която е предвидено изграждане 

на ФВЦ. Такива потенциални местообитания, на посочените защитени видове, в 

границите на защитената зона, не се засягат от ФВЦ. С  реализацията на проекта за ФВЦ,  

, се засягат местообитания само на един вид водно конче - 4045 Coenagrion ornatum 

(Ценагрион),  присъствие на което е регистрирано в землището на с. Габерово, в 

крайбрежните части на две реки. Това ефективно заето местообитание е отдалечено от 

поземлените имоти за ФВЦ. 



 

34 

 

Риби (Pisces) 

Предмет на опазване в защитената зона са 2 вида риби - Европейска горчивка (1134 

Rhodeus sericeus amarus) и Обикновен щипок (1149 Сobitis elongatoides). Реализацията 

на ИП за ФВЦ не засяга естествени и изкуствени водни обекти, на територията на 

защитена зона „Айтоска планина”, обитавани от посочените двата вида. На територията 

на поземлените имоти, определени за ФВЦ, няма разположени повърхностни водни 

басейни, реки, изкуствени водоеми – микроязовири, които могат да бъдат потенциални 

местообитания, на рибите. Най-близките водни басейни, с постоянен воден обем, са 

отводнителните канали край Атанасовското езеро, както и малкият водоем между с. 

Рудник и Атанасовско езеро. 

Земноводни (Amphibia) 

На територията на поземлените имоти отсъстват повърхностни водни площи и 

влажни места, които са местообитания на земноводните. Включените в списъка на 

защитените видове в защитена зона BG000151 Айтоска планина Южен  гребенест тритон 

(Triturus karelinii) и Червеноокоремна бумка (Bombina bombina) не са установени в 

зоната и няма подходящи местообитания на територията на поземлените имоти за 

изграждане на ФВЦ. Наличните две дерета, граничещи с поземлените имоти определени 

за ФВЦ, нямат постоянен воден режим. Тяхната роля е да поемат скатовите води при 

обилни валежи и топене на образувана снежна покривка. Около тях няма влажни терени, 

пригодни за посочените видове. 

Влечуги (Reptilia) 

Свързани с ксерофитни местообитания видове са представители на сем. Гущери 

(Lacertidae) и сухоземните костенурки Testudo graeca ibera и Eurotestudo hermanni 

boettgeri, за които отсъстват подходящи местообитания. Поземлените имоти могат да 

бъдат определени, като слабо пригодни местообитания за тези два вида костенурки, 

които са изключително редки в защитената зона. На територията на поземлените имоти 

отсъстват повърхностни водни тела, като местообитание на Европейска блатна 

костенурка (Emys orbicularis orbicularis), която е включена в списъка на защитените 

видове в защитената зона, но не е регистрирана в защитената зоната. Посочените видове 

костенурки са включени в приложения 2 и 3 на ЗБР, а гущерите се опазват съгласно 

Бернската конвенция. 

Бозайници (Mammalia) 

Отсъствието на повърхности водни басейни ограничава разпространението на 

видрата (Lutra lutra), която е установена в язовир „Ахелой“ и р. Ахелой при с. 

Александрово. 

В поземлените имоти са установени напреднали сукцесионни процеси. Тези имоти, 

както и съседните мери и пасища са подходящи местообитания за дребни бозайници и 

степния тип фауна. Дребните бозайници са представени от европейската къртица (Talpa 

europaea), а едрите бозайници в района от дивия заек (Lepus europaeus). От гризачите 

(Rodentia) се среща обикновена полевка (Microtus arvalis), полска мишка (Apodemus 

agrarius), в близките части до вилната зона и населените места домашната мишка (Mus 

musculus). Откритите необработени земи, с ниска тревиста растителност, са подходящо 

местообитание за Европейския лалугер (Spermophilus citellus). Съгласно проект 

"Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни 

местообитания и видове - фаза I“, поземлените имоти, определени за ФВЦ, са 

класифицирани, като оптимално и субоптимално потенциално местообитание на този 

вид. Видът, не е установен в границите на поземлените имоти, както и в непосредствена 
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близост. Дълбочината на почвата в границите на имота е под 10 – 15 сm., което не 

позволява формиране на колонии за вида. 

Прилепи (Chiroptera) 

На територията на поземлените имоти няма летни и зимни убежища на прилепите. 

Но, според проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове – фаза І”, (МОСВ 2013), цялата територия на тези 

имоти е потенциална ловна територия за Голям нощник (Myotis myotis) и Остроух 

нощник (Myotis blythii оxygnathus). 

Птици (Aves) 

По протежение на Черноморското крайбрежие преминава вторият по големина 

прелетен път на птиците в Европа – Via Pontica. Южните планински склонове на Айтоска 

планина и равнинните части се използват от прелитащите мигранти за набиране на 

височина, а от белите щъркели – и за нощуване (главно в района на Каблешково и 

Ахелой, между Каблешково и Медово, около с. Александрово и с. Каменар)  и за хранене. 

Такива удобни места за почивка и набиране на височина при реене са съседните 

територии на ФВЦ. Разглежданите поземлени имоти не са подходящи места за зимни 

концентрации на водолюбиви птици, поради отсъствие на влажни зони със стоящи води. 

Територията на ФВЦ е трофична база за постоянните видове птици и тези по време на 

сезонните миграции. Наличните открити площи и изоставените обработваеми земи и 

близките населените места се обитават от пойни и хищни птици (обикновен мишелов 

Buteo buteo, керкенез Falco tinnunculus), които използват тези територии за ловуване. 

Постоянни обитатели са домашното врабче (Passer domesticus), полското врабче (Passer 

montanus), селската лястовица (Hirundo rustica), свраката (Pica pica), градинска овесарка 

(Emberiza hortulana), качулата чучулига (Galerida cristata), полска чучулига (Alauda 

arvensis). Представители на горските обитатели отсъстват поради открития характер на 

територията. Поземлените имоти за ФВЦ, са непригодни за грабливите видове птици 

поради отсъствието на дървесна растителност, която използват за направа на гнезда и 

наблюдение по време на лов. Но територията на ФВЦ е трофично местообитание на 

грабливите видове птици, както за постоянните, така и за мигриращите.  

2.6.2.3 Биологично разнообразие. Защитени зони 

Реализацията на ПУП-ПРЗ включва поземлени имоти с идентификатор 

№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, в землището на с. Лъка изцяло попадат в 

границите на защитена зона BG0000151 Айтоска планина. 

Защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна:  

 BG0000151 Айтоска планина 

 BG0000270 Атанасовско езеро – зоната е на разстояние и извън обсега на 

ФВЦ. 

Защитени зони по Директива 2009/147ЕЕС за опазване на дивите птици: 

На разстояние от поземлените имоти включени в ПУП - ПРЗ за ФВЦ са 

разположени защитени зони  за опазване на птиците: 

 Атанасовско езеро BG0000270 

 Емине BG00002043 

 BG0000151 Айтоска планина - Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Обявена 

е със заповед РД-1018/17.12.2020; ДВ, бр.17/26.02.2021, с площ  29385,6849  ha.  

Защитената зона се обявява с цел:  
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1. Опазване и под държане на типовете природни местообитания на видове, техните 

популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на 

благоприятното им природозащитно състояние в съответните биогеографски региони;  

3. Увеличаване на приноса на защитената зона по отношение на площта на природно 

местообитание с код 62A0 в Черноморския биогеографски регион;  

4. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 6220 

*, 6240 *, 91AA * и 91M0 в двата биогеографски региона;  

5. Подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 6210 

(*важни местообитания на орхидеи), 6430 в частта от защитената зона, попадаща в 

Черноморския биогеографски регион;  

6. Подобряване на местообитанията на видовете  източна шипоопашата костенурка 

(Testudo hermanni boettgeri) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca ibera) в двата 

биогеографски региона;  

7. подобряване на местообитанията на видовете Южен гребенест тритон (Triturus 

karelinii), Червенокоремна бумка (Bombina bombina) и Европейска блатна костенурка 

(Emys orbicularis orbicularis) в частта от защитената зона, попадаща в Черноморския 

биогеографски регион;    

8. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 

природни местообитания, посочени в т. 1, местообитания на посочени в т. 2 видове и 

техни популации. 

В ДЕО подробно са описани:  предмета на опазване в защитената зона, типовете 

природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР).  

В ДЕО са представени и местообитанията на видовете животни по чл. 6, ал. 1, т. 2 

от ЗБР в BG0000151 Айтоска планина. 

 Атанасовско езеро BG0000270 

Защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро“,  обявена със Заповед № РД-839 

от 17.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108 от 2008 г.) е 

изменена и допълнена със Заповед РД-309 /31.03.2021. 

В ДЕО подробно са описани предмета на опазване в защитената зона, типовете 

природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР), местообитанията  на видове животни по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР в зоната. 

Защитена зона по Директива 2009/147ЕЕС за опазване на дивите птици 

 BG0000270 „Атанасовско езеро 

В ДЕО е посочен предмета на опазване в защитената зона - Подобряване на 

състоянието на местообитанията на видовете 

Червеногуш гмуркач (Gavia stellata) 

Белоока потапница (Aythya nyroca) 

Ливаден дърдавец (Crex crex) 

Земеродно рибарче (Alcedo atthis) 

Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus) 

Червеногуша мухоловка (Ficedula parva) 

В ДЕО са представени и видовете, включени в Приложение 2 на Закона за 

биологичното разнообразие в зоната. 

В Доклада са изброени и редовно срещащите се мигриращи видове птици, които не 

са включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие. 

 Защитена зона BG0002043 Емине  

Защитената зона е обявена със Заповед РД-560 от 21 август 2009 г. на основание е чл.12, 

ал.6 във връзка с чл.6, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т.1 от 

Решение на Министерски съвет № 802 от 4.12.2007г. (ДВ, бр.107 от 2007г.). 
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В ДЕО подробно са описани предмета на опазване в защитената зона, видоветв птици по 

чл.6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното разнообразие, както и видовете по чл. 6, ал. 1, т. 

4 от Закона за биологичното разнообразие. 

Таблица 2 Развитие на околната среда без прилагането на ПУП-ПРЗ за 

изграждане на фотоволтаична централа 

Компоненти и 

фактори на 

околната среда 

Очаквано развитие на компонентите и факторите на околната среда без 

прилагане на Подробния устройствен  план 

Атмосферен 

въздух 

При неприлагането на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ няма да има въздействие 

върху състоянието на Атмосферния въздух. 

Повърхностни и 

подземни води 

При неприлагането на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ няма да има въздействие 

върху състоянието на Повърхностните и подземни води. 

Почви  и  

земни недра 

При неприлагането на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФВЦ няма да има въздействие 

върху почвите и земните недра вследствие на изкопни и насипни работи и 

евентуални временни замърсявания със строителни и битови отпадъци. 

Ландшафт Ако не се реализира проекта за ФЕЦ може да се наблюдава повишаване на 

урбанизацията на района и трансформация на ландшафтите и създаването на 

 антропогенни ландшафти. 

 

 

 

 

 

Биологично 

разнообразие    и 

неговите 

елементи 

Ако не се реализира ПУП-ПРЗ и предвижданата ФЕЦ ще се запази сегашното 

състояние на растителната покривка – агрофитоценози върху земеделски земи с 10 

категория. Ще бъдат съхранени агрофитозенози върху земеделски земи възлизащи 

на около 140 ha за монтиране на с о л а р н и  п а н е л и . Ще бъде запазен 

естествения облик  на агрофитоценозите, редуващи се  с фрагменти на  вторична 

храстово  дървесна растителност – територията няма да се превърне в техногенна. 

Ще бъдат запазени в сегашния вид и няма да бъдат променени съществуващите 

вътрешни земни пътища в земеделските  земи. 

Без прилагането на ПУП-ПРЗ за ФВЦ ще се запази сегашното състояние на 

околната среда и състоянието на зооценозите в района. Към момента състоянието 

се определя като благоприятно с тенденция към влошаване поради 

настъпващата сукцесия.  Конвенционалните източници на енергия безспорно 

нанасят по-значими и дълготрайни промени в компонентите на околната среда. 

Неприлагането на ПУП-ПРЗ за ФВЦ ще запази съществуващото състояние по 

отношение на биологичното разнообразие и, срещащите видове в границите на 

поземлените имоти определени за ФВЦ и съседните Защитени зони от 

националната мрежа на Натура 2000. Тяхното състояние понастоящем се 

определя както от естествените сукцесионни процеси в екосистемите, така и от 

степента на развитие на селскостопанските и лесоустройствени практики в района. 

Отпадъци Не  съществува  пряка  връзка  между  неприлагането  на  ПУП- ПРЗ за ФВЦ  и  

отпадъците,  като фактор на околната среда. 

Рискови 

енергийни 

източници 

При неприлагането на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ няма да има въздействие 

от рискови енергийни източници, като физични фактори на околната среда в 

района.  

Културно 

наследство 

При неприлагането на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ няма да се промени 

състоянието на недвижимото културно наследство в района. 

Население        и 

човешко здраве 

При неприлагането на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ няма да промяна на здравния 

статус на населението в района 

Предвидените в ПУП-ПРЗ поземлени имоти в землището на с. Лъка, за 

изграждане на ФЕЦ, са значително отдалечени на 1.4 кm от периферната граница на  

защитена зона „Атанасовско езеро“ и не влиза в противоречие с нито една от 

природозащитните цели и задачи на тази защитена зона. Антропогенното натоварване, 

по време на изграждане на ФВЦ,  ще засегне територия, която е разположена в близост 

до населено място - с. Лъка и кв. Черно море, изоставени обработваеми и необработваеми 

земеделски земи, изоставени земи с трайни насаждения. Урбанизацията и 

съпровождащите я дейности не засягат територията на защитената зона, както и 

местообитанията, гнездовата и трофичната база на защитените видове птици  в тази 

защитена зона. Поземлени имоти, включени в проекта за ФЕЦ са разположени на  1.4 km 

от най-близката периферна част от  граница на защитената зона. Това разстояние  ще 

намалява въздействието от увеличеното човешко присъствие и формираното 
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антрапогенното въздействие по време на изграждане на ФЕЦ, по посока на защитената 

зона. До периферните граници на защитената зона не се очаква да достига 

антропогенното въздействие от урбанизираната територия и няма да бъде причина за 

дистанциране на птиците от граничните територии на защитената зона. Урбанизирането 

на поземлените имоти в землището на с. Лъка за ФВЦ няма да намали чувствително 

трофичната база за мигриращите видове птици от тази защитена зона, поради наличие 

на обширни  пространства от изоставени земеделски земи, които могат да компенсират 

урбанизираната част от ФВЦ. 

2.7 Културно наследство 

   Oт  2010г. Община Поморие e член на Асоциацията на общини със селища и 

територии на културно-историческо наследство. 

В ДЕО са описани недвижимите културни ценности в обхвата на  община Поморие. 

 Манастир "Свети Георги"  

 Архитектурен резерват  

  Стари поморийски къщи,  

 Църква "Преображение Господне",  

 Тракийска куполна гробница  

 Исторически музей  

 Музей на солта  

Всички посочени Недвижими културни ценности в община Поморие са 

отдалечени от оценявания ПУП - ПРЗ за изграждане на ФЕЦ в ПИ №№ 44425.12.24 и 

44425.12.25, и 44425.12.26, местност „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие. 

На етап  консултиране  на Задание за съдържание  и обхват на ДЕО на ПУП-ПРЗ 

за ФВЦ  в землище на с. Лъка, с писмо с изх.№ 07000-2625/10.01.2022 г., НИНКН  и МК 

са посочили, че на територията, предвидена за реализиране на ФВЦ досега няма 

регистриране на недвижими културни ценности (НКЦ). 

2.8 Физични фактори на околната среда 

По отношение на фактор отпадъци, в ДЕО са посочени видовете генерирани 

отпадъци, на територията на Община Поморие, съгласно Закона за управление на 

отпадъците /ЗУО/. 

Представена е информация за съществуващата  система за организирано събиране 

на твърди битови отпадъци, за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на цялата 

община 

Общината е включена в Регион Бургас, където е  реализиран проект по програма 

ИСПА – № ЕUROPEAID 117408/D/SV/BG „Изготвяне на мерки за управление на 

отпадъците за региони Бургас, Добрич и Провадия”. Към проекта са изградени две 

претоварни станции в района на гр. Карнобат – за общините Карнобат и Сунгурларе и в 

района на община Несебър – за общините Несебър и Поморие. 

Следвайки нормативните изисквания, през  2015 г. е преустановена дейността на 

общинското депо за неопасни отпадъци, което не отговаря на нормативните изисквания 

за изграждане и експлоатация на депа.   

Направена е оценка на екологичното състояние по отношение третирането на 

отпадъците в общината. 

Налице е неконтролирано изхвърляне на  строителни отпадъци на незаконни 

сметища главно на входовете и изходите на населените места, както и замърсява зелените 

площи в самите населени места. За строителните отпадъци, от обичайните ремонти на 

жилищата, няма форма, по която да бъдат контролирани. 
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Със стари замърсявания с битови и други отпадъци на територията на Общината 

са свързани проблеми с качеството на подземните води в общината.  От 2000 г. на 

територията на общинското сметище се провежда мониторинг на подпочвените води.  

Прогнозна оценка за въздействие на отпадъците при реализиране на ПУП-ПРЗ за 

изграждане на ФЕЦ: 

Териториален обхват на въздействие: локален; 

Степен на въздействие: незначително, обратимо; 

Продължителност на въздействието: временно- за строителство и постоянно за 

експлоатацията; 

Честота на въздействието: ежедневно – за ограничен период от време; 

Кумулативен ефект: не се очаква; 

Трансгранични въздействия: не сe очакват 

2.8.1 Шум  

На територията, обхваната от ПУП-ПРЗ включваща ПИ №№ 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 за изграждане на ФВЦ понастоящем  не са регистрирани 

наднормени шумови нива и вибрации. В близост до разглежданата територия 

преминават общински пътища, а достъпът до посочените имоти се осигурява чрез 

съществуващи полски пътища. От представители на ОПУ – Бургас и на КАТ – Бургас, 

при оглед на място се прецени, че достъпът към имотите  ще се осъществи от общински 

път чрез съществуващи полски пътища. В близост не преминава път от Републиканска 

пътна мрежа.  

2.8.1.1 Шум от съществуващи въздушни електропровода 110kV – „Ахелой“ и 

„Ветрен“ 

През ПИ 44425.12.26 преминават два съществуващи въздушни 

електропровода 110kV – „Ахелой“ и „Ветрен“, който е източник на електрическо 

поле и вибрации.  

Експлоатацията на електропровода не е свързана с излъчването на йонизиращи, 

ултравиолетови и други лъчения. 

Като цяло може да се заключи, че съществуващото шумово натоварване в 

района ПУП-ПРЗ за фотоволтаичната електрическа  инсталация и най – близките 

населени места е незначително. Източници на йонизиращи, ултравиолетови и 

други лъчения в района няма. 

2.8.2 Вибрации. Дефиниране и физически характеристики на фактора Вибрации 

В района на ПУП-ПРЗ за ФЕЦ в ПИ №№ 44425.12.24,  44425.12.25 и 44425.12.26, 

м. „Вилите“, с. Лъка, Община Поморие няма никакви източници на вибрационно 

въздействие, освен действащите пътни артерии, които са твърде отдалечени от мястото. 

На територията, не са регистрирани наднормени шумови нива и вибрации. 

2.8.3 Йонизиращи лъчения. Дефиниране и физически характеристики на 

фактора  

Радиационен статус на Общината – стойностите на радиационния гама фон, 

измерени от националната автоматизирана система за мониторинг и постовете за 

радиационно наблюдение и оповестяване, са в нормалните за страната граници /от 0,08 

до 0,40 микросиверта за част/. Това се потвърждава и от измерванията на РИОСВ-Бургас 

във връзка с кампанията “Син флаг”. 

Не са наблюдавани и съществени изменения на радиоактивността на 

атмосферните отлагания и валежите.  
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На територията, обхваната от ПУП-ПРЗ включваща ПИ №№ 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 за изграждане на ФЕЦ понастоящем  също не са 

наблюдавани съществени изменения на радиоактивността на атмосферните 

отлагания и валежите. 

2.8.4 Нейонизиращи лъчения. Дефиниране и физически характеристики на 

фактора 

На територията, обхваната от ПУП-ПРЗ включваща ПИ №№ 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 за изграждане на ФЕЦ понастоящем  няма източници на 

електромагнитни лъчения и не са наблюдавани съществени изменения на обстановката. 

2.8.5 Рискове от природни бедствия 

Анализирайки статистическите данни за станалите природни бедствия в 

България, става ясно, че територията на нашата страна, в частност на Община Поморие 

е най-уязвима по отношение на появата на земетресения, наводнения и горски пожари, 

следвани от вятърни бури и свлачища. Според  “Карта на сеизмично райониране на 

Република България” (ДВ, бр. 102/2005 г.), районът на Община Поморие попада в район 

с интензивност VІІ-та степен по скалата на Медведев, Шпонхоер, Карник /МШК/, със 

сеизмичен коефициент – 0.10. Районът може да се характеризира като устойчив в 

сеизмично отношение. 

 Физико-геоложки процеси и явления 

На територията на имотите , обхванати от ПУП-ПРЗ за ФВЦ, землище с. Лъка, не 

се наблюдава  риск от физико-геоложки процеси и явления . 

2.8.5.1 Риск от наводнения 

Налице са площи, които са потенциално заливни: 

 Площи на заливане в населени места, включени в РЗПРН, източник - Код на 

РЗПРН BG2_APSFR_BS_07- населено място Поморие и BG2_APSFR_BS_06- 

населено място Ахелой. 

Информация и за речните наводнения и РЗПРН с код и наименование 

BG2_APSFR_SE_04 “Хаджидере - Гълъбец” и  

 Информация за речните наводнения и РЗПРН с код и наименование 

BG2_APSFR_SE_05 „Дермендере - Черно море" в обхвата на Община Поморие 

е посочена в следващата таблица – извадка от Приложение № 1 на ПУРН 

2016-2021 г. 

В Предварителната оценка на риска от наводнения ПОРН, към ПУРН 2022-2027г. 

е посочено, че става обединяване на BG2_APSFR_BS_07 с BG2_APSFR_SE_05 

„Дермендере - Черно море", като новата зона е BG2_APSFR_BS_102 - „Черно море - гр. 

Бургас“, с дължина 69,02 km, тип на наводнение, според източника - морски, речни, 

дъждовни-поройни, дъждовни-градски (гр. Бургас), инфраструктурни (разрушаване на 

стената на яз. Дермен дере), покачване на нивото на Бургаско езеро от Черно море. 

РЗПНР BG2_APSFR_BS_102 - „Черно море - гр. Бургас“ е създаден през 2019 г. 
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Фигура 12 Част от Район със значителен потенциален риск от наводнение: Черно 

море-гр. Бургас BG2_APSFR_BS_102, касаеща кв. Рудник и кв. Черно море. 

Източник:  ПОРН ПУРН 2022-2027г. 

В ДЕО са описани значимите  минали наводнения за ХІІІ проектна единица 

Севернобургаски реки. 

2.8.5.2 Хидроложки доклад към ПУП – ПРЗ за изграждане на ФВЦ в 

ПИ 44425.12.24, ПИ 44425.12.25 и ПИ 44425.12.26, съгласно 

предварителен проект за „ПУП-ПЗ и ПП за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26, местност 

„Вилите“, землище на с. Лъка, Община Поморие 

 „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, 

м. „Вилите”, землище на с. Лъка, община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа /ФЕЦ/ върху наземна конструкция“, съгласно допълнен 

хидроложки доклад, се установява, че  ПИ № 44425.12.26 и ПИ № 44425.12.25 граничат 

с ПИ № 44425,12.3 - воден обект, общинска собственост, с НТП „Дере” и ПИ № 

44425,12.24 граничи с ПИ № 44425.2.93 - воден обект, общинска собственост, с НТП 

„Дере”, от който е видно, че строителните граници в ПУП са съобразени с обхвата на 

крайбрежни заливаеми ивици на водните обекти. 

От проведеното хидроложко изследване - Хидроложки доклад може да се 

заключи, че наличието на дере (отводнителен канал) с ПИ 44425.12.3 - воден обект с НТП 

„Дере“ (Марин дере) и ПИ 44425.12.93 - воден обект с НТП „Дере“ (Източно дере) не 

възпрепятстват приемането на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФВЦ в ПИ 44425.12.24, ПИ 

44425.12.25 и ПИ 44425.12.26, и заливане на тези имоти не е възможно. 
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2.8.5.3 Приложимите мерки заложени в ПУРН 2016-2021г. в 

Черноморски район, включително и мерките от ЕО на ПУРН, спрямо 

проекта на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие 

В ПП на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. „Вилите“, 

землище на с. Лъка, община  Поморие се залага на изпълнение на приложимите мерки 

заложени в ПУРН 2016-2021г. в Черноморски район, включително и мерките от ЕО на 

ПУРН, спрямо проекта на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие, които са подробно описани в ДЕО, 
фокусирани върху защитата на човешкото здраве, собственост и ресурси, както  и  за 

защита на природата и управление на ландшафта. Предпазването от наводнения се 

основава също и на принципа на предпазливостта. Приложимите мерки за 

предотвратяване риска от наводнения, заложени в ПоМ на ПУРН 2016-2021 г. са  

посочени таблично в ДЕО на ПУП-ПРЗ за ФВЦ в землището на с. Лъка. 
 В ПУП - ПРЗ се вземат под внимание мерките за изпълнение при прилагане 

на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ - 

Приложение №26 на ПУРН 2016-2021 г. Очертават се буферни зони от по 20 

m  по протежение на деретата, както и се очертават заливаемите зони. 

 В техническата част Електро към ПУП-ПРЗ  за изграждане на ФЕЦ се 

очертават буферни зони от по 20 m  по протежение на деретата, съгласно 

набелязани мерки в ДОСВ за максимално запазване на биоразнообразието. 

Няма опасност от заливане, съгласно заключението на разработения 

хидроложки доклад за района,  поради което не се налага очертаване на  

заливаеми зони, защото: 

 При сегашното състояние на деретата с идентификатори: ПИ 44425.12.3 - 

воден обект с НТП „Дере“ (Марин дере) и ПИ 44425.12.93 - воден обект с НТП 

„Дере“ (Източно дере) профилите им отговарят на нормативната база за 

земен профил на отводнителен канал преминаващ в извън градска зона. 

Параметрите на напречните им профили в разглежданите створове са по-

големи от необходимият профил за поемане на оразмерителната висока 

вълна при нормативна обезпеченост 5 %. 

 Направената проверка при обезпеченост 1 % също не показва опасност от 

заливане на съседните имоти при осигурен резерв. 

В ДЕО са описани Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно 

Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ - Приложение №26 на ПУРН 

2016-2021 г. В Доклада са посочени и мерки и условия за предотвратяване, намаляване 

или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 

последствия. Описани са и мерките за изпълнение при прилагането на ПУРН. 

В ДЕО са изброени и Общите смекчаващи мерки, които да се прилагат в 

защитените зони за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятни въздействия от заложените в ПУРН структурни/строителни мерки. 

Планираните мерки в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 за Черноморски район с възможно 

позитивно влияние за ПУРН са представени таблично в ДЕО  – извадка от Приложение 

№18.2. 

2.8.6 Опасни химични вещества 

Управлението на химични вещества и смеси има за цел постигане на високо ниво 

на защита на човешкото здраве и околната среда посредством засилване ролята и 

отговорността на индустрията, осигуряване на безопасната им употреба в условията на 



 

43 

 

свободно движение на химикалите на вътрешния Европейски пазар и предотвратяване 

на последствията от евентуални промишлени аварии.  

В близост до територията,  предмет на ПУП-ПРЗ  и изобщо в Община Поморие няма 

предприятие и/или съоръжение с нисък и/или висок рисков потенциал за 

възникване на голяма авария. 

2.9 Материални активи   

Материалните активи (МА) се разделят на дълготрайни (ДМА) и краткотрайни (КМА). 

В контекста на конкретния план това са: 

 ДМА – земите, съоръжения и оборудване, транспортни средства. 

 КМА - суровини, материали, горива. 

Оценени като земеделски земи към настоящия момент, ДМА са с ниска стойност, тъй 

като земите са необработваеми ниви от  10-та категория при неполивни условия.  

През имотите преминават обекти на линейната инфраструктура, които са в 

експлоатация и се съобразяват от проекта на ПУП-ПРЗ. 

2.10 Население и човешко здраве 

В ДЕО е разгледан процеса, свързан с намаляващия брой на населението, 

разгледан по населени места показва,  че същият е с различни измерения в отделните 

селища. Данните  за с. Лъка са следните: през  2013 г. населението наброява  207

 души, а през 2018г. – 186, т.е. намаление с -21 човека, което представлява  -

10.1%. 

Населението  от гр. Каблешково, с. Каменар, с. Медово, с. Александрово и  с. 

Лъка се обслужва от 3 лекари с лекарска практика по НЗК,  от  2  лекари по 2 

регистрирани практики, при  1324 среден брой население на лекарска практика. 

В община Поморие са представени лечебни заведения за извънболнична и 

болнична лечебна помощ. Обобщени са  данни за здравната инфраструктура в община 

Поморие, както е разгледана общата заболеваемост на населението в община Поморие. 

Описани са демографската характеристика на общината, включваща раждаемост и 

смъртност и е представен естествен прираст, който е  отрицателен  през целия 

период на изследване от 2013 до 2020 г. и с тенденция за нарастване на неговите 

абсолютни стойности. Това е индикатор за затруднения в нормалното естествено 

възпроизводство на населението. 

Подобни са и констатациите по отношение на стойностите на трите показателя за 

естественото движение на населението и за с. Лъка, като едно от  съставните населени 

места в община Поморие, което отстои на около 1 km от терена, обхванат от ПУП-ПРЗ 

за ФЕЦ. Планът няма да  въздейства на здравето на близкото население (предвид 

същността на дейностите и отдалечеността на имотите от обекти и зони, подлежащи на 

здравна защита). 

2.11  Развитие на околната среда без прилагането на ПУП-ПРЗ 

В следващата таблица е представено евентуалното развитие на компонентите и 

факторите на околната среда без прилагане на плана.  

Таблица 3 Евентуално развитие на аспектите на околната среда без прилагането 

на ПУП-ПРЗ 
Компоненти и фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие на компонентите и факторите на 

околната среда без прилагане на ПУП-ПРЗ 

Климат Без прилагане на плана, не се очакват промени 

Атмосферен въздух Без прилагане на плана, не се очаква промяна на развитието по 

компонента. Не се очакват промени в КАВ. 
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Компоненти и фактори на 

околната среда 

Евентуално развитие на компонентите и факторите на 

околната среда без прилагане на ПУП-ПРЗ 

Повърхностни води Без прилагане на плана, не се очаква промяна на развитието по 

компонента. Не се очаква промяна на състоянието  им 

Подземни води Без прилагане на плана, не се очаква промяна на развитието по 

компонента. Не се очаква очаква промяна на състоянието на ПВ 

в района.   

Геоложка среда и минерално 

разнообразие 

Не се очаква такова поради отсъствието на данни за наличие на 

подземни богатства, т.е. няма да има бъдеща експлоатация на 

земните недра 

Земи и почви Ще се запази съществуващото състояние и ползване на земите 

и почвите 

Биологично разнообразие, защитени 

зони 

Без прилагане на плана, не се очаква промяна на развитието по 

компонента. Ще се запази съществуващото биологично 

разнообразие. 

Защитени територии Имотите не попадат в обхвата на защитени територии. Без 

прилагане на плана, не се очаква промяна на развитието 

средата. 

Ландшафт  Ще се запази съществуващия вид ландшафт 

Културно-историческо наследство Не се очакват промени. Без прилагане на плана, не се очаква 

промяна на развитието по компонента. 

Материални активи Ще се запази съществуващото състояние на земите и 

съоръженията 

Население и човешко здраве Здравно-демографската динамика на населението ще се запази. 

Отпадъци и опасни вещества Без прилагане на плана, не се очаква промяна на развитието на 

фактора. Не се очакват промени върху околната среда. 

Шум Без прилагане на плана, не се очаква промяна на развитието на 

фактора. Не се очакват промени. 

3 Характеристики на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат 

значително засегнати от реализирането на ПУП-ПРЗ 

ФЕЦ не са съоръжения/инсталации, които да водят до значителни въздействия 

върху околната среда и човешкото здраве. Основното въздействие е свързано с промяна 

на начина на ползване на земите на сравнително голяма територия, резултиращо в 

промяна на ландшафта от гледна точка на визуално-естетическите възприятия. 

Въздействието ще бъде продължително – за периода на експлоатация на централата. 

Не се оказва въздействие върху атмосферния въздух (с изключение на 

незначително и обратимо такова по време на строителната фаза), водите, земните недра, 

качеството на почвите, не се генерират значими количества отпадъци, не се ползват 

опасни химични вещества и не се въздейства на здравето на близкото население (предвид 

същността на дейностите и отдалечеността на имотите от обекти и зони, подлежащи на 

здравна защита).  

В обхвата на ПУП-ПРЗ няма и не се засягат горски територии. 

Атмосферен въздух 

Фотоволтаичните централи не са източник на емисии в атмосферния въздух. По 

време на строителството ще бъде налице известно прахово замърсяване на въздуха при 

движението на строително монтажната техника и емисии от отработени газове на 

двигателите на строителната механизация. Не се предвиждат дейности с организирани 

източници на емисии от атмосферни замърсители и пречиствателни съоръжения, тъй 

като това не е необходимо. Не се очакват промени в КАВ. 

Повърхностни и подземни води 

Предвид, че ПУП-ПРЗ попада в пояс II и пояс III на СОЗ на минерални 

водоизточници Б-20, Б-88 и мин. находище Съдиево, учредена със Заповед № РД- 

877/25.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите, всички дейности по 
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отношение на реализацията и експлоатацията на ФЕЦ, произтичаща от ПУП,  не 

противоречат на съответните забрани и ограничения за извършване на дейности, които 

могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в 

подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ. ПУП-ПРЗ не  е свързан 

с ползване на повърхностни и подземни води, респективно няма  да се образуват 

отпадъчни води и няма да се нарушават подземни хоризонти. 

Подземните води за питейни нужди няма да се повлияват от дейността на ФЕЦ, 

няма риск от засягането им, няма риск от наводнения, съгласно допълнения хидроложки 

доклад, спрямо ПОРН 2022-2027г. 

3.1 Територии, свързани с  Биоразнообразие 

По-подробно са описани характеристиките на околната среда и са анализирани 

териториите, свързани с биоразнообразието и възможното въздействие на шума. 

Предвиденото  строителство  и  монтиране  на  фотоволтаичните  панели,  ще  бъде 

свързано основно с нарушаване на тревни съобщества и храстова растителност от драка 

(Paliurus spina-christi). Поради спецификата на монтажните дейности свързани с ФВЦ не 

се очакват значими емисии на прах, изгорели газове и аерозоли, генериране на отпадъци. 

Въздействията са незначителни и няма да имат отрицателно въздействие върху 

отделните компоненти на околната среда. Химични, хидроложки и геоложки промени 

също не се очакват. При експлоатация на ФВЦ отпадъчни води не се формират. 

Не се налага изкуствено поддържане на ниска тревна покривка в границите на 

ФВЦ, тъй като тревостоя на самите поземлени имоти  е с малка височина  и   няма  да  

окаже  негативно  въздействие  от  техническо  естество  върху фотоволтаичните модули, 

което не налага използването на химически вещества за унищожаването на тревната 

растителност. Не се очаква въздействие върху почвата и растителността. 

3.1.1 Защитени зони  

Защитена зона BG0000151 Айтоска планина 

Елементите на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ, които самостоятелно или в 

комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения може да 

окажат отрицателно въздействие върху предмета и целите на защитена зона BG0000151 

Айтоска планина, са представени в следващата таблица. 

Таблица 4 Потенциални въздействия, върху  защитена  зона BG0000151 Айтоска 

планина,  свързани с  реализирането на ПУП -ПРЗ за ФВЦ в землището на с. Лъка 
Елементи на ПУП-ПРЗ Характер на потенциалното въздействие 

 

 

 

Подготовка на терена 

Нарушаване и фрагментиране на растителни и животински 

местообитания. 

Унищожаване на отделни индивиди  растения без 

консервационно значение. 

Създаване на условия за настаняване на плевелни и рудерални 

видове растения. 

Неорганизирани емисии от прах при изкопни и товарни 

дейности. 

Движение на механизация и 

транспортна техника  

Безпокойство на животински видове. 

Утъпкване на отделни индивиди растения. 

Неорганизирани емисии прах и изгорели газове от ДВГ 

Разопаковане и монтаж на леки 

детайли 

Неорганизирани емисии на прах и изгорели газове от ДВГ. 

Изграждане на подземни трасета 

за кабелната мрежа 

Временно нарушаване на местообитания. 

Унищожаване на отделни индивиди растения. 

Образуване на отпадъци Замърсяване на поземлените имоти за ФВЦ. 

 

Генериране на шум 

Безпокойство на пребиваващи в близост животински видове 

най-вече в период на размножаване. 

 Създаване на техногенни елементи в ландшафта. 
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Промени в ландшафта Локална (визуална) промяна в съществуващите елементи на 

Ландшафта. 

Нарушаване на местообитания. 

 

 

Общо антропогенно натоварване 

на средата 

Повишена опасност от замърсяване на околната среда. 

Създаване на условия за настаняване на плевелни и рудерални 

видове растения. 

Замърсяване на въздуха с прах и аерозоли от ДВГ. 

Снижаване параметрите на зооценозите около площадката на 

ФЗЦ. 

Поземлените имоти включени в ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ попадат изцяло 

в границите на защитена зона BG0000151 Айтоска планина  с площ 139.879 ha, което е 

0.476%  от територията на защитената зона. Общата засегната площ от защитената зона 

от всички инвестиционни предложения и включеното ново устройствено зониране в 

ОУП на община Айтос е  284,738 ha.  Сумарно кумулативният ефект от реализацията на 

оценяваното ИП за ФЕЦ, произтичащо от ПУП-ПРЗ и процедираните до момента ИП 

(без ИП с положителен ефект и без значително отрицателно въздействие) в границите на 

зоната е 0.96% отнета площ от тази на защитената зона. Този процент е под приетия праг 

от 1%, съгласно Директива 92/43ЕЕС за сериозно кумулативно въздействие върху 

структурата и функцията на защитената зона. 

Извод: Проектът на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ не е в противоречие с режима 

на опазването на защитена зона BG 0000151 Айтоска планина. Всички мотиви за 

оценката на въздействие на ИП, включено в ПУП-ПРЗ върху защитена зона 

BG0000151 Айтоска планина е представена в раздел 6.6 на ДЕО.   

Защитена зона BG0000270 Атанасовско езеро по Директива 92/43 ЕЕС и 2009/147 

ЕЕС 

 Направен е обстоен анализ  и оценка на съществуващото състояние. В ДЕО са 

представени заповедта за обявена на защитената зона и забранените дейности, с цел  

опазването й. 

Извод: Защитената зона, е извън обсега на проекта на 6.5 км от територията на 

ФВЦ. Не се очаква да бъдат пряко засегнати  местообитания на целевите  видове и 

природни местообитания.  

Защитена зона BG00002043 Емине  

Направен е обстоен анализ  и оценка на съществуващото състояние. Посочени са 

в ДЕО заповедта за обявена на защитената зона и забранените дейности, с цел  

опазването й. 

Защитената зона е извън обсега на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ. Не се очакват 

въздействия върху местообитания на консервационни видове птици в защитената зона.  

Извод: Проектът на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ в землището на с. Лъка не е в 

противоречие с режима на опазването на защитената зона. 

Проектът на ПУП-ПРЗ за реализиране на ФЕЦ не е свързана с нарушаване на 

естественото състояние на природни местообитания и местообитания на видове, предмет 

на опазване в рамките на защитените зони BG0000270 Атанасовско езеро и Защитена 

зона BG00002043 Емине, които са извън обсега на ФЕЦ. Не се очаква пряко 

въздействие върху видовия състав и популациите на видове предмет на опазване в 

тези защитени зони. 

3.1.2 Защитени територии 

В границите на община Поморие са регистрирани 4 защитени територии по Закона 

за защитените територии, които са извън обсега на ПУП-ПРЗ за ФЕЦ. 
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3.2 Акустична обстановка на територията обхваната от ПУП-ПРЗ  за ФЕЦ и в 

близост до нея ,  при  вероятност да бъде значително засегната 

В ДЕО на ПУП-ПРЗ за ФВЦ в землище на с. Лъка е изготвен анализ съобразен с 

искането на РЗИ-Бургас, при което   е направено специално изследване по отношение на 

влиянието върху акустичната обстановка от реализацията на ПУП-ПРЗ, с цел 

изграждането на ФЕЦ, включващо: 

  Изследване на шумовите нива, генерирани от бъдещата подстанция 110/20кv, 

прилежаща към фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) ФВЦ, трафопостове, 

трансформатори и инвертори. Анализирани са резултатите от изследването, при 

което се налага   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прогнозните изчисления дават основание да се твърди, че изискванията за шума на 

Наредба № 6 на МНЗ ще бъдат удовлетворени за всички околни на ФЕЦ зони, на 

разстояние 5 метра от нейните граници, по всяко време на денонощието. 

От направеното изследване  за възможни електрически и магнитни полета, 

генерирани при работа на бъдеща фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), 

произтичаща от ПУП-ПРЗ, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, стана ясно, че не се 

изисква сервитутна зона около основната площадка на фотоволтаична система, 

защото не съществува риск за здравето на населението в близките населени места 

и за обитаващите с.о. „Бадемите“, съседно на ПИ 44425.12.26. 

4 Съществуващи екологични проблеми, имащи отношение към територията, 

обхваната от ПУП-ПРЗ включваща ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 

за изграждане на ФВЦ, включително отнасящи се до райони с особено екологично 

значение 

4.1 Атмосферен въздух 

Сред съществуващите проблеми, свързани с източници на замърсяване на 

атмосферния въздух в с. Лъка в зимния отоплителен сезон е ползването на твърди горива 

за отопление в бита, в летния сезон от по-интензивното движението на МПС по околните 

пътища.  

През последните години, РИОСВ-Бургас не  констатира наднормени 

превишавания  на емисиите  в района. 

По отношение на климата проблем са парниковите газове на глобално ниво. Обаче 

ФЕЦ, произтичаща от ПУП-ПРЗ води до ограничаване на изменението на климата, тоест 

ще има принос за разрешаване на глобален екологичен проблем, съобразно политиките 

по изменение на климата. 

4.2 Води – повърхностни и подземни 

В територията, обхваната от ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ не  са установени 

проблеми по отношение на  повърхностното водно тяло BG2SE900R026 на база анализа 

на текущото състояние в т.2 и не се очаква влошаване на състоянието му, както и  не 

очакват проблеми от реализирането на ФЕЦ във връзка с ПУП-ПРЗ – в т.ч. по отношение 

на риска от наводнения. 

По отношение на подземните води в района ПУП-ПРЗ: 
Минерални води 

Територията на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие, с цел изграждане на 

ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ върху наземна  конструкция“ 

попада  в санитарно-охранителните пояси на минерални водоизточници: II  и III пояс на 
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„Б-20“, „Б-88“ и минерално находище „Съдиево“, учредена със Заповед РД 

877/25.08.2004 г. Не са установени проблеми и не се очакват такива при реализиране на 

ФЕЦ. 

В обхвата на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие, с цел изграждане на 

ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ върху наземна  конструкция“ 

попада подземно водно тяло BG2G00000PG029. Подземното тяло по отношение на 

оценка по количество: не в риск, но е в риск по: 

Риск оценка по химия (2010-2013г.): в риск; 

Обща оценка на риска: в риск. 

Реализацията на ПУП-ПРЗ няма да допринесе за влошаване на състоянието на 

ПВТ, тъй като   и в строителната фаза и във фазата  на експлоатацията на ФЕЦ 

няма да се ползват води.  Няма да се образуват и отпадъчни води от територията.  

4.3 Почви и земни недра 

 Почви 

Екологичните условия в даден район се определят от взаимовлиянието между 

природните и антропогенните фактори. От представеното описание и анализ на 

текущото състояние на околната среда на терена определен за изграждане на ФЕЦ  в м. 

„Вилите“, с. Лъка, община Поморие и прилежащите територии може да се  направи 

изводът, че на местно ниво не са налице съществени екологични проблеми.  

4.4 Ландшафт 

Проблеми  на  ландшафта,  свързани с разглеждания ПУП- ПРЗ за изграждане на 

ФВЦ,  са  промяна предназначението на начина на ползване на земеделската земя, 

определена за територия на бъдещата ФЕЦ и  временно запрашване на ландшафтните 

компоненти от извършваната строителна дейност. 

Антропогенната трансформация на територията на бъдещата ФЕЦ води до 

промяна на съществуващите ландшафти в района и създаване на нови ландшафтни 

типове. 

 Настъпилите промени с изграждане на ФЕЦ са в начина на ползване на  

земеделските земи, изградени съоръжения на ФЕЦ, електропроводи, осветление на 

територията са промени на ландшафтите  следствие интензифициране и  увеличаване  на 

антропогенното натоварване на района. 

4.5 Съществуващи проблеми в Защитена зона по ЗБР 

Реализацията на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФВЦ е предвидена на територия, 

която изцяло попада в границите на защитена зона BG000151 Айтоска планина. При 

извършеното проучване на района не са установени значителни екологични проблеми 

свързани с функционирането на зоната и нарушаване на нейната  цялост и структура. 

Въпреки непосредствена близост на поземлените имоти, върху които е проектирана 

ФВЦ, до населени места, не са открити сериозни данни за  безпокойство и пряко 

унищожаване на видове, предмет на опазване в защитената зона. Като съществуващ 

проблем може да се посочи намаляване на животновъдството в района, което води до 

недостатъчна паша върху ливадите и пасищата, в защитената зона, в резултат на което в 

тези земеделски земи са започнали процеси  на деградация, промяна на състава на 

растителната покривка и захрастяване и подивяване на пасищата. В изоставените 

земеделски земи, след възстановяване на собствеността, са започнали процеси на 

самозалесяване, което е заплаха за редица видове, чието съществуване зависи от 

състояние на агроценозите. Деградацията на тревните обитания, крие потенциални 
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отрицателни въздействия, които водят до  промени в числеността на популациите на 

населяващите тревните обитания степни видове, безгръбначни, влечуги и дребни 

бозайници. Намаляване на селскостопанските дейности, подържали благоприятен 

биологичен статус на екосистемите в района се отразява на биоразнообразието в тези 

земи. 

4.5.1 Биологично разнообразие 

Флора 
 Наличните екологични проблеми, свързани с ПУП-ПРЗ за ФВЦ, се отнасят до  

временно увреждане и частично унищожаване на растителни видове и местообитания 

при изкопни работи, използване на строителна, транспорта и монтажна техника и 

фрагментация на хабитати, поради строително монтажни дейност, по време на 

реализиране на проекта за ФВЦ. 

Фауна 
 Територията, предвидена за изграждане на ФВЦ в резултат от прилагане на 

ПУП-ПРЗ, е земеделска  земя, която в момента е изоставена и не се използва по 

предназначение. Основният екологичен проблем за представителите на фаунистичния 

комплекс и намаляване на площите  като местообитания   на видовете от сухоземната 

фауна, място за размножаване на птиците и трофична база за прилепите и грабливите 

птици. Като екологични проблеми може да се определи наличието на необезопасени 

далекопроводи, които преминават през територията на бъдещата ФВЦ, които крият 

опасност за реещите птици (предимно щъркели), да загиват по време на миграция. 

Изграждането на вътрешна ел. мрежа  от трафопостовете до мястото на присъединяване 

с подстанцията и наличния далекопровод е  предвидено да бъде изцяло подземна 

изключва риска за реещите се птици посещаващи този район по време на миграция. 

Близостта на тази територия от защитената зона до населени места и вилна зона, крие 

опасности за местната фауна от прогонване, безпокоене по време на размножителния 

период, събиране на яйца на гнездящи птици. Свободното движени на безстопанствените 

кучета е сериозна заплаха за много видове животни и птици. 

4.5.2 Защитени територии - съществуващи проблеми на защитените 

природни територии 

Реализацията на ПУП-ПРЗ и предвидената ФВЦ не попадат в границите на 

защитени територии по ЗЗТ. Територията на ФВЦ е отдалечена от защитени природни 

територии и не се очаква пряко и косвено въздействие, както и възникване на екологични 

проблеми. 

При реализацията на ПУП-ПЗ за ФВЦ няма да се промени състоянието на 

природната среда  в  района на защитените територии. Защитени зони, обявени по Закона 

за биологичното разнообразие  

 Съществуващите екологични проблеми на защитената зона (в района на 

предложения ПУП-ПРЗ) са свързани с близостта и въздействието на населените места 

върху тази част от защитената зона. Постепенната урбанизация на  района,  разораването  

на  пасищата  и  ливадите   са  основните  причини  за разпокъсване и загуба на ценни 

местообитания.  Западане на животновъдството е причина за възникване на 

неблагоприятни сукцесии в природни  местообитания с определен тип тревна 

растителност. Отсъствието на паша от тревопасни животни, отсъствието на коситба в 

пасищата и ливадите е причина за деградация и започнала промяна на състава на 

растителната покривка и захрастяване на пасищата и ливадите. В изоставените 

земеделски земи е започнала сукцесия на горска  и храстова растителност и  подивяване  

на  пасищата. В изоставените земеделски земи и полуестествени хабитати, като ливадите 



 

50 

 

и пасища се наблюдава самозалесяване, което е заплаха за  видовете, чието съществуване 

е свързано с агроценозите. Настъпващата деградация  на тревните обитания са 

предпоставка за отрицателни въздействия свързани с промени в числеността на 

популациите на животинските  видове, като безгръбначни, влечуги и дребни бозайници. 

Това, в крайна сметка се отразява и върху трофичната база за други групи животни и 

грабливите видове птици, които използват тези територии, като ловни полета по време 

на миграция. 

4.6 Природни рискови фактори 

Територията, обхваната от ПУП ПРЗ е отдалечена от територия  в риск от речни 

наводнения и РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_05 „Дермендере - Черно 

море" в обхвата на Община Поморие. В проекта са взети съответните мерки, всички 

предвидени съоръжения  на ФЕЦ да бъдат отдалечени на 20 m от брега на близко 

минаващите дерета, като по този начин да гарантират свободни от строителство 

евентуални заливаеми площи. 

4.7 Културно-историческо наследство, вкл. архитектурно и археологическо 

наследство 

На територията на площадката – обект на ПУП-ПЗ не са установени такива обекти. 

При проведената консултация с МК и НИНКН, се  потвърди, че  няма наличия на НКЦ 

на територията, обхваната от ПУП-ПРЗ. 

Реализирането на плана няма да влезе в противоречие и да доведе до нарушаване, 

загуба и унищожаване на обекти на НКЦ. 

4.8 Физически фактори 

Отпадъци 

На терена, обхванат от ПУП-ПРЗ не са констатирани стари замърсявания. 

Възложителите са запознати, на етап разработване на ДЕО, че фирмите, 

изграждащи фотоволтаичната електроцентрала имат задължение за третиране на всички 

генерирани и налични на обекта отпадъци. Не е в ангажиментите на Общината да 

почиства от нерегламентирани замърсявани терените, собственост на фирмите, 

изграждащи обекта. 

При огледа на място на територията, обхваната от ПУП-ПРЗ включваща ПИ №№ 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 за изграждане на ФВЦ на пръв поглед не се 

наблюдава наличие на някакви екологични проблеми. 

Реализирането на ПУП-ПРЗ няма да доведе до замърсяване с отпадъци. 

Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на ФЕЦ ще бъдат 

управлявани съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовата нормативна уредба към него. 

Шум, вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения 

Съществуващото ползване на имотите обект от ПУП-ПРЗ не е свързано с 

генериране на шум. За района няма промишлени източници на шум, като единствен 

такъв източник е транспорта.  При реализирането на ПУП-ПРЗ ще генерира шум при 

строителството и изграждането на ФЕЦ. Не се очаква превишение на нормите за шум, 

съгласно Наредба № 6. 

При реализирането на ПУП-ПРЗ ще генерира шум при строителството и 

изграждането на ФЕЦ. Не се очаква превишение на нормите за шум, съгласно Наредба 

№ 6. 
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4.9 Материални активи 

Земята, попадаща в границите на ПУП-ПРЗ пустее и не се използва рационално, 

съществуващите съоръжения (стара подстанция) също не се използват по 

предназначение и са занемарени. На този етап, не се очаква да се промени тази 

тенденция и състоянието на земята ще продължи влошава и   наличните съоръжения ще 

продължат да се влошават. 

4.10 Население и човешко здраве  

Настоящото ползване на терена не води до екологични проблеми, свързани с 

негативно въздействие върху населението и човешкото здраве. 

На територията обхваната от ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие няма регистрирани съществуващи 

екологични проблеми и не се откриват при огледите на място. 

От направените изследвания и анализи, заключението е, че: ПУП-ПРЗ за изграждане на 

ФЕЦ няма  да доведе до възникване на нови екологични проблеми в района, съгласно 

мотивите описани, по-горе по компоненти и фактори на околната среда. 

5 Цели за опазване на околната среда на национално и международно 

равнище, имащи отношение към плана и начина, по който тези цели са 

взети под внимание при изготвяне на плана 

В раздела е направен анализ на стратегиите, плановете и програмите на 

национално (в т.ч. регионално, областно и общинско) и международно равнище, които 

имат отношение към територията, обхваната от ПУП-ПРЗ включваща ПИ №№ 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 за изграждане на ФВЦ на община Поморие, 

като въз основа на анализа са направени изводи за начина и степента, в които ПУП взима 

в предвид тези цели и екологични съображения. При установяване на противоречие 

между екологичните цели и съображения и предвижданията на ОУП са направени 

съответните препоръки, които да бъдат отразени в проекта на устройствения план, с цел 

постигане на неговото съответствие с политиката по околна среда на национално и 

европейско ниво. Резултатите са представени в следващата таблица  №35. 
 

Таблица 5 Цели за опазване на околната среда на национално и международно 

равнище, имащи отношение към плана и начина, по който тези цели са взети под 

внимание при изготвяне на плана 
Стратегически документ и цели по опазване на 

околната среда, имащи отношение към ПУП-ПРЗ 

на ПИ №№ 44425.12.24,  44425.12.25 и  44425.12.26, 

м. „Вилите“, земл. на с. Лъка, община Поморие   

Начин и степен, в която целите са взети 

предвид в ПУП – ПРЗ за изграждане на ФЕЦ 

Програмата за устойчиво развитие за периода до 

2030 г. на Организацията на обединените нации 

(ООН) „Да преобразим света“  

Програмата и идентифицираните в нея 17 глобални 

цели за устойчиво развитие (ЦУР) и 169 

специфични под-цели се разглеждат като рамка за 

националните политики на развитие, тъй като 

България има ангажимент към постигането на тези 

цели.  

17-те ЦУР са:  

Цел 1: Изкореняване на бедността; 

Цел 2: Премахване на глада; 

Цел 3: Добро здраве и благоденствие; 

Цел 4: Качествено образование; 

Цел 5: Равенство между половете; 

Цел 6: Чиста вода и канализация; 

 

 

– Някои от целите  са съобразени в ПУП-ПРЗ за 

ФЕЦ. 
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Цел 7: Икономически достъпна и чиста енергия; 

Цел 8: Достоен труд и икономически растеж; 

Цел 9: Промишленост, иновации и 

инфраструктура; 

Цел 10: Намаляване на неравенствата; 

Цел 11: Устойчиви градове и общности.  

Цел 12: Отговорно потребление и производство; 

Цел 13: Дейности във връзка с климата - – ПУП-

ПРЗ има принос към тази цел; 

Цел 14: Живот под водата; 

Цел 15: Живот на земята; 

Цел 16: Мир, правосъдие и силни институции; 

Цел 17: Партньорство за изпълнение на целите. 

 

 

 

 

– ПУП-ПРЗ за ФЕЦ има принос към цел 7. 

 

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ има принос и  към цел 9. 

 

 

 

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ има принос и  към цел 15, а 

също и към цел 17. 

Интегриран план в областта на енергетиката и 

климата на Република България 2021 - 2030 г. 

(одобрен от МС февруари, 2020 г.) Интегрираният 

план определя основните цели и мерки за 

осъществяване на националните политики в 

областта на енергетиката и климата, в контекста на 

европейското законодателство, принципи и 

приоритети за развитие на енергетиката. 

Основните цели на плана са: 

 стимулиране на нисковъглеродно развитие на 

икономиката; 

 развитие на конкурентоспособна и сигурна 

енергетика; 

 намаляване зависимостта от внос на горива и 

енергия; 

 гарантиране на енергия на достъпни цени за 

всички потребители. 

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ има принос в подобряване на  

климата, в контекста на европейското 

законодателство, принципи и приоритети за 

развитие на енергетиката. 

Национална програма за развитие „България 

2030” 

Националната програма за развитие „България 2030" 

е рамков стратегически документ от най-висок 

порядък в йерархията на националните програмни 

документи, детерминиращ визията и общите цели на 

политиките за развитие във всички сектори на 

държавното управление, включително техните 

териториални измерения. Документът определя три 

стратегически цели, за чието изпълнение групира 

правителствените намерения в пет области (оси) на 

развитие и издига 13 национални приоритета: 

Отделните 13 приоритета: 

Приоритет № 1: Образование и умения 

Приоритет № 2: Наука и научна инфраструктура 

Приоритет № 3: Интелигентна индустрия 

Приоритет № 4: Кръгова и нисковъглеродна 

икономика 

Приоритет № 5: Чист въздух и биоразнообразие 

Приоритет № 6: Устойчиво селско стопанство 

Приоритет № 7: Транспортна свързаност 

Приоритет № 8: Цифрова свързаност 

Приоритет № 9: Местно  развитие 

Приоритет № 10: Институционална рамка 

Приоритет № 11: Социално включване 

Приоритет № 12: Здраве и спорт 

Приоритет № 13: Култура, наследство и туризъм 

Документът е валиден до края на : 2030 г. 

Документът е приет с Протокол № 67.25 на 

Министерския съвет от 02.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУП-ПРЗ има принос към приоритетите, тъй 

като съобразява документите за планиране на 

регионалното развитие от по-горна степен, в т.ч. 

следва принципите за устойчиво развитие.  

ПУП-ПРЗ има принос към изпълнение на 

приоритет №4 Кръгова и нисковъглеродна 

икономика, тъй като води до принос по решаване 

на глобалните въпроси свързани с климата и  

КАВ. 

 

 

 

 

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ има принос в подобряване 

състоянието на атмосферния въздух в 

съответствие  на  Приоритет № 5: Чист въздух и 

биоразнообразие. 

План за управление на риска от наводнения в 

Черноморския район за периода 2016 – 2021 г. 

На територията, обхваната от ПУП-ПРЗ за ПИ 

44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. 
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Включва мерки за управление на риска от 

наводнения. 

В Предварителната оценка на риска от наводнения 

ПОРН, към ПУРН 2022-2027г. е посочено, че става 

обединяване на BG2_APSFR_BS_07 с 

BG2_APSFR_SE_05 „Дермендере - Черно море", като 

новата зона е BG2_APSFR_BS_102 - „Черно море - гр. 

Бургас“, с дължина 69,02 km, тип на наводнение, 

според източника - морски, речни, дъждовни-

поройни, дъждовни-градски (гр. Бургас), 

инфраструктурни (разрушаване на стената на яз. 

Дермен дере), покачване на нивото на Бургаско езеро 

от Черно море. РЗПНР BG2_APSFR_BS_102 - „Черно 

море - гр. Бургас“ е създаден през 2019 г. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие 

няма места с потенциален риск от наводнение: 

Територията, обхваната от ПУП-ПРЗ е 

отдалечена от площта  в риск от речни 

наводнения и РЗПРН с код и наименование 

BG2_APSFR_SE_05 „Дермендере - Черно 

море" в обхвата на Община Поморие 
Актуална: РЗПНР BG2_APSFR_BS_102 - 

„Черно море - гр. Бургас“ е създаден през 2019 

г.. Независимо от това, на основание 

предложената мярка в ДОСВ, в проекта всички 

предвидени съоръжения  на ФЕЦ да бъдат 

отдалечени на 20 m от брега на граничещите  на 

ПИ № 44425.12.26 и ПИ № 44425.12.25 дере:  ПИ 

№ 44425,12.3 - воден обект, общинска 

собственост, с НТП „Дере”, и ПИ № 44425.2.93 - 

воден обект, граничещ с ПИ № 44425.12.24, 

общинска собственост, с НТП „Дере”, като по 

този начин да гарантират свободни от 

строителство площи. 

Заключение на хидроложки доклад за 

територията на ПУП-ПРЗ: 

 При сегашното състояние на 

деретата с идентификатори: ПИ 

44425.12.3 - воден обект с НТП „Дере“ 

(Марин дере) и ПИ 44425.12.93 - воден 

обект с НТП „Дере“ (Източно дере) 

профилите им отговарят на 

нормативната база за земен профил 

на отводнителен канал преминаващ в 

извън градска зона. Параметрите на 

напречните им профили в 

разглежданите створове са по-големи 

от необходимият профил за поемане 

на оразмерителната висока вълна при 

нормативна обезпеченост 5 %. 

 Направената проверка при 

обезпеченост 1 % също не показва 

опасност от заливане на съседните 

имоти при осигурен резерв. 

Граничещите с територията дерета трябва да се 

почистват периодично, с цел поддържане на  

проводимост, да се следи  да не се изхвърлят 

отпадъци, които може да ги задръстят. ПУП-ПРЗ 

за ФЕЦ, землище на   с. Лъка също  е съобразен 

с ПУРБ 2016-2021г. и ПУРБ 2022-2027г. 

ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  

44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, 

община  Поморие е съобразен с ПУРН 2016-

2021г. Предварителната оценка на риска от 

наводнения ПОРН, към ПУРН 2022-2027г. 

План за управление на речните басейни в 

Черноморския район  

за периода 2016 – 2021 г. 

Включват програми от мерки за постигане на целите 

за опазване на околната среда.  

Проект за План за управление на речните басейни в 

Черноморския район  

за периода 2022 – 2027 г., подложен на обществено 

обсъждане 

Проектът за ПУП-ПРЗ на ПИ №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26 по КК на гр. Поморие не 

изисква изготвянето на план-схеми по части 

„Водоснабдяване и канализация“ и 

„Паркоустройство и благоустрояване“. 

Доставяне на вода за строителите, отговаряща на 

изискванията за качество ще е необходимо само 

по време на строителството на ФВЦ. 

Респективно във фазата на строителството ще се 

монтира химическа тоалетна за работещите на 

терена. 
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ПУП-ПРЗ включващ ПИ №№ 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 за изграждане на ФЕЦ 

на община Поморие е съобразен с ПУРБ 2016-

2021г. и ПУРБ 2022 – 2027 г. 

 

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 2021-2028 г. 

Националният план за управление на отпадъците 

(НПУО) има ключова роля за ефективното и ефикасно 

управление на отпадъците в Р България. С плана се 

цели намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда и здравето на 

населението, както и постигане на максимално 

ефективно използване на ресурсите,  разкриване на 

нови пазари и създаване на нови работни места. 

Важна част от Плана е създаването на максимални 

условия за предотвратяване образуването на 

отпадъци.  

НПУО се основава на следните основни принципи: 

• “Предотвратяване” - образуването на 

отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, 

където това е възможно. 

• “Разширена отговорност на производителя” и 

“замърсителят плаща” – лицата, които образуват или 

допринасят за образуването на отпадъци или 

замърсяват околната среда или сегашните 

притежатели на отпадъците трябва да покрият 

пълните разходи за третиране на отпадъците и да ги 

управляват по начин, който гарантира висока степен 

на защита на околната среда и човешкото здраве. 

• “Превантивност” – потенциалните проблеми 

с отпадъците трябва да бъдат предвиждани и 

избягвани на възможно най-ранен етап. 

• “Близост” и “самодостатъчност” – 

отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно 

най-близко до мястото на тяхното образуване, като 

отпадъците, генерирани в ЕС, трябва да бъдат 

третирани в рамките на Съюза.  

• „Участие на обществеността“ – съответните 

заинтересовани страни и органи, както и широката 

общественост, имат възможност да участват в 

разработването на плановете за управление на 

отпадъците и на програмите за предотвратяване на 

отпадъците и имат достъп до тях след разработването 

им.  

НПУО е план на прехода от управление на отпадъците 

към ефективно използване на отпадъците като ресурс 

и устойчиво развитие чрез предотвратяване на 

образуването им.  

Планът ще подпомага централните и местните власти 

за концентрация на ограничените ресурси към 

приоритетни за финансиране проекти в сферата на 

управление на отпадъците от национални и 

европейски източници на финансиране. 

Отпадъците генерирани от територията, 

обхваната от ПУП-ПРЗ включваща ПИ №№ 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 за 

изграждане на ФВЦ на община Поморие във 

фазата на строителството и във фазата на 

експлоатацията трябва да се управляват съгласно 

общинската програма  на  община Поморие. Ще 

бъдат извозвани до Регионалното депо в гр. 

Бургас. 

ЗУО не вменява задължение на кмета на 

Общината да отговаря за събирането и 

третирането на отпадъците от промишлеността. 

Възложителите на ПУП-ПРЗ за ФЕЦ имат 

предвид при строителството и експлоатацията на 

обекта, че фирмите, изграждащи 

фотоволтаичната електроцентрала имат 

задължение за третиране на всички генерирани и 

налични на обекта отпадъци. Не е в 

ангажиментите на Общината да почиства от 

нерегламентирани замърсявани терените, 

собственост на фирмите, изграждащи обекта. 

Управление на отпадъците на територията на 

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ ще бъде съобразено  с 

изискването за: “Разширена отговорност на 

производителя” и “замърсителят плаща” – 

лицата, които образуват или допринасят за 

образуването на отпадъци или замърсяват 

околната среда или сегашните притежатели на 

отпадъците трябва да покрият пълните разходи 

за третиране на отпадъците и да ги управляват по 

начин, който гарантира висока степен на защита 

на околната среда и човешкото здраве е в с 

неразделна част от Наредбата/Общинската 

програма за опазване на околната среда. 

 

Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕК 

Цел по отношение на ОС: 

- Да се помогне на земеделските производители да 

гарантират опазването на околната среда и 

биологичното разнообразие (30% от директните 

плащания се насочват към устойчиви и 

екологосъобразни земеделски практики, като 

например разнообразяване на видовете, отглеждани 

ПУП-ПРЗ включващ ПИ №№ 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 за изграждане на ФВЦ 

на община Поморие не третира и не споменава 

устойчиви и екологосъобразни земеделски 

практики. 

ПИ, включени в ПУП-ПРЗ са необработваеми,  

изоставени земеделски земи – X категория и не 

са предвиждани за устойчиви и 
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култури, поддържане на постоянни пасища и опазване 

на екологично чисти райони в земеделските 

стопанства). 

екологосъобразни земеделски практики и 

земеделски стопанства. 

 

Национална програма за опазване, устойчиво 

ползване и възстановяване функциите на почвите 

(2020 – 2030 г.) 

Националната програма за опазване, устойчиво 

ползване и възстановяване функциите на почвите 

(2020 – 2030 г.) се разработва на основание чл. 24. ал.1  

от Закона за почвите (Обн. ДВ. бр. 89 от 6 Ноември 

2007 г., изм. ДВ. бр. 98 от 28 Ноември 2018 г.). и  на 

чл. 77 от Закона за опазване на околната среда. 

Обхваща 10-годишен период на изпълнение и 

включва петгодишен план за действие. 

Целта на Националната програма е опазване на 

почвените ресурси и тяхното  устойчиво ползване, 

както и прилагане на добри практики за 

предотвратяване увреждането на почвите. 

НП (2020 – 2030 г.) е програмен документ с 

дефинирани цели, приоритети и мерки за практическо 

приложение на  държавната политика за опазване на 

почвените ресурси на национално, регионално и 

местно ниво 

Документът е валиден до края на : 2030 г. 

Документът е приет с Решение № 748 на 

Министерския съвет от 22.10.2020 г. 

ПИ, включени в ПУП-ПРЗ са необработваеми,  

изоставени земеделски земи – X категорие и не 

са предвиждани за устойчиви и 

екологосъобразни земеделски практики и 

земеделски стопанства. 

Реализирането на ПУП-ПРЗ няма  да доведе до 

увреждане на почвите. При реализирането на 

ПУП-ПРЗ и строителството на ФЕЦ ще се 

прилагат добри практики за недопускане 

увреждането им. 

Стратегия на ЕС за биологично разнообразие до 

2020 г. 

Цел 1: Цялостно прилагане на директивата за птиците 

и директивата за местообитанията 

Цел 2: Запазване и възстановяване на екосистемите и 

на услугите и ползите, които предоставят 

Цел 3: Повишаване на приноса на селското и горското 

стопанство за съхраняване и подобряване на 

биоразнообразието 

Цел 4: Осигуряване на устойчиво използване на 

рибните ресурси 

Цел 5: Борба с инвазивните чужди биологични видове 

Цел 6: Съдействие за предотвратяване на загубата на 

биоразнообразие в световен мащаб 

При прилагане на мерки, включени  в ДОСВ, 

проектът ПУП-ПРЗ включващ ПИ №№ 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 за 

изграждане на ФВЦ се съобразява с 

изискванията на документа. С реализиране на 

предвидените мерки в ДОСВ и ДЕО, ПУП-ПРЗ  е 

съобразен с целите на запазване на 

биоразнообразието и спиране на неговата загуба. 

Европейска конвенция за ландшафта 

Цели: Подкрепяне и популяризиране на опазването, 

управлението и планирането на ландшафта. 

В ПУП-ПРЗ включваща ПИ №№ 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 за изграждане на ФЕЦ 

землище на с. Лъка  не са предвидени дейности, 

които да не противоречат на посочения 

документ. Съществуващият ландшафт в 

пространството между  конструкциите  ще се 

запази максимално.  

6 Анализ и оценка на вероятните значителни въздействия върху 

компонентите и фактори на околната среда и населението в резултат на 

реализацията на плана 

6.1 Прогноза за въздействие върху атмосферния въздух 

Климатични фактори и атмосферен въздух 

Фаза на строителство: 

За фазата на строителството ще се отделят емисии вредни вещества в 

атмосферата по време на следните дейности : 
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- транспортиране на оборудването; 

- доизграждане и чакълиране на съществуващи полски пътища за достъп; 

- изсипване на земни маси при заравняването на терена;  

- подготовка на терена за монтаж  на подстанцията; 

- изграждане на подстанцията. 

При извършването на изкопно/насипните работи на терена в сухо време 

(изкопаването на земните маси, насипването им върху автосамосвалите и последващото 

им изсипване на отреденото за целта място), ще се очаква незначително локално 

замърсяване на въздуха с прах.  

По – голямата част от изкопаните земни маси ще се използват за директно 

заравняване на терена. Излишните земни маси временно ще се депонират на 

регламентираните за целта места и ще са източник на прахови емисии с временен 

характер. 

Неорганизираните емисии на прах не се различава от прахта, която се образува 

при извършване на механична обработка на почвата в съседните на обекта земеделски 

терени. Прахта не е токсична и не притежава други опасни за здравето на хората 

свойства.  

Замърсяване ще има и от изгаряне на горивото в двигателите с вътрешно горене 

на промишлената и тежкотоварната техника. Техниката, която се ползва при подобни 

дейности предвидени с ПУП-ПРЗ (доставка и монтаж на оборудване, вертикална 

планировка на терена), е следната:  

- багер – за извършването на изкопните работи на терена; 

- автосамосвали – извозване на земните маси, транспортиране и насипване на 

трошен камък за пожарните алеи; 

- тежкотоварна техника – доставка на оборудването (фотоволтаични модули, 

ИКБТП, разпределителни станции и др.); 

- валяк – за утъпкване на алеи; 

- пробивната техника - за пневматично полагане в земята на метални профили, 

част от закрепващата конструкция на фотоволтаичните модули; 

- и др. 

На този етап от съгласуването на ПУП-ПЗ не е възможно да се конкретизира вида 

на техниката и да се определи точно разхода на дизелово гориво. На следващите етапи 

на проектиране ще се направи точен разчет за броя и вида на строителните машини, както 

и необходимото гориво при тяхната експлоатация.  

Организирани източници на замърсяване – на територията на обекта, такива 

източници няма да има. 

Строителството на фотоволтаичната инсталация не е свързано с организирано 

изхвърляне в атмосферата на вещества причиняващи парников ефект или нарушаващи 

озоновия слой. Няма да има пряко или косвено въздействие върху климатичните условия 

в района. 

Извод: 

Емисиите по време на строителството ще са от неорганизирани източници, 

съставени предимно от прах и непълно изгорели автомобилни газове.  

Строителните работи не са свързани с мащабно строителство, като ще се 

извършат за кратък период от време.  

Въздействието върху КАВ може да се определи като локално, незначително и 

временно.  

Фаза на експлоатация: 

Експлоатацията на фотоволтаичната инсталация представлява трансформиране 

на слънчевата енергия в електрическа, като за целта няма да се отделят вредни емисии в 

околното пространство. По време на експлоатацията на инсталацията няма да има 
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организирани и/или неорганизирани източници на замърсяване на атмосферния въздух. 

Те обаче ще произведат определена мощност, която произведена по класическите 

технологии и горива, каквито напр. са тези в Марица изток ще спестят замърсяване, 

което би се получило по тази технология и горива. 

Въздействие върху качеството на атмосферния въздух: 

Съгласно Техническия проект на Фотоволтаичната инсталация ще се монтират 

фотоволтаични модули с обща инсталирана пикова мощност от 100 MWp. Прогнозната 

годишна производителност на инсталацията е за 59,6 GWh електроенергия, а средно 

дневното производство – 0,163 GWh (изчислени са с помощта на софтуерен продукт 

PVGIS © Europeaen Communities, 2001-2008). 

За производството на 59,6 GWh електроенергия в горивните инсталации работещи 

на твърдо гориво (лигнитни въглища) в ТЕЦ с термична мощност ≥ 50 MW ще е 

необходима топлинна мощност възлизаща на около 181 GWth. За производството на тази 

топлинна мощност ще са  достатъчни около 100940 тона лигнитни въглища с Долна 

топлина на изгаряне 6,47 GJ/t (източници – Верифициран доклад на ТЕЦ „Марица Изток 

2” за 2007 г., Министерство на ИЕТ относно дела на произв. електроенергия от ТЕЦ 

„Марица Изток 2” за 2007 г. и „Енергетиката в цифри за 2007 г.”, издание на 

Министерство на ИЕТ). При изгарянето на 100940 тона лигнитни въглища в горивните 

инсталации на ТЕЦ, в атмосферата се отделят над 69700 тона замърсители, от които 

69100 тона са парникови газове.  /таблицата по-долу/. 

Таблица 6 Емисии отделяни при производството на 59,6 GWh електроенергия в 

ТЕЦ 
ВИД ГОРИВО ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА 

Период от време  Ден Година 

Внесена топлина  1787 GJ 653 323 GJ 

Количество използвано 

гориво 

 276 Mg 100 940 Mg 

Замърсител Емисионен фактор - 

EF 

Денонощни 

емисии 

Общогодишни 

емисии 

Първа група замърсители 

1. SOX 678 g/GJ 1211619       g 

 

443021310 g 

2. NOX 110 g/GJ 195878          g 71621778 g 

3. CO 2 g/GJ 3574  g 1306646 g 

4. CO2 
108,6 

kg/GJ 188998          kg 

                      

69106146 kg 

5. НМЛОС 0,121 g/GJ 215  g 78784 g 

6. CH4 0,4 g/GJ 715  g 261329            g 

                          

ВТОРА ГРУПА ЗАМЪРСИТЕЛИ - тежки метали    

1. Живак 0,008 g/Mg 2.1 g 772.96 g 

2. Цинк 0,084 g/Mg 23.2 g 8502.5 g 

3. Олово 0,053 g/Mg 14.5 g 5314.1 g 

4. Никел 0,077 g/Mg 21.1 g 7729.6 g 

5. Хром 0,013 g/Mg 3.5 g 1288.3 g 

6. Кадмий 0,003 g/Mg 0.8 g 289.9 g 

7. Селен 0,0006 

g/Mg 
0.16 

g 57.9 g 

8. Арсен 0,064 g/Mg 17.6 g 6434.9 g 

9. Мед 0,136 g/Mg 37.4 g 13687.8 g 

10. Кобалт 0,032 g/Mg 8.8 g 3220.6 g 

ТРЕТА ГРУПА ЗАМЪРСИТЕЛИ - УОЗ     

1.Benzo(a)pyrene 

(C20H12) 

0,032 kg/GJ 57.705 kg 21099.6 kg 

2.Benzo(b)fluoranthene 

(C20H12) 

0,067 kg/GJ 119.5 kg 43706.4 kg 
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3.Benzo(k)fluoranthene 

(C20H12) 

0,067 kg/GJ 119.5 kg 43706.4 kg 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА ЗАМЪРСИТЕЛИ – прах 

1. Общо суспендирани частици 99 g/GJ 176523.4 g 64544763.9 g 

2. PM10 39 g/GJ 69175.1   g 25293479.4 g 

3. PM2,5 3,087   g/GJ 5516.4 g 2017023.9 g 

Отделяните количества емисии вредни газове от горивни процеси в енергетиката 

и трансформация на енергия – горивни инсталации ≥ 50 MWth е изчислена съгласно 

„Единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във въздуха”, 

утвърдена от МОСВ, Издание 2007 г. 

Експлоатацията на фотоволтаичната инсталация води до повишаване делът на 

зелената енергия  за сметка енергията произведена от ТЕЦ. Спомага за намаляване на 

над 69700 тона замърсители изхвърляни в атмосферата при производството на 59,6 GWh 

електроенергия в ТЕЦ. Тъй като разглеждания ПУП-ПРЗ е за два броя мощности или 

общо 100 MWh, то  общото количество замърсители ще бъде 139,400 тона замърсители. 

Основният стратегически документ за националната енергийна политика, 

включително развитието на електроенергийния сектор в страната е Енергийната 

стратегия на България до 2020 г., приета на 01 юни 2011 г. Тя отразява актуалната 

европейска рамка и политическата визия на Правителството за европейското развитие на 

България. 

Енергийната стратегия е насочена към преодоляването на основните 

предизвикателства пред българската енергетика към настоящия момент, а именно: 

Необходимостта от екологосъобразно развитие: Светът е изправен пред 

предизвикателствата от промените на климата, предизвикани от нарастването на обема 

на емисиите от парникови газове; 

Намаляване на емисиите от парникови газове е друг водещ приоритет на 

енергийната политика на България. Основен източник на емисии от парникови газове е 

потреблението на енергийни ресурси. Усилията ще бъдат насочени към подобряване на 

енергийния микс чрез увеличаване на дела на нискоемисионната енергия, въвеждане на 

нови енергийни (чисти въглищни) технологии и подобряване на енергийната 

ефективност при производството и при потреблението на енергия. 

В предоставената от ЕСО ЕАД прогноза за развитие на електроенергийната 

система до 2050 г. се предвижда продължаване на приоритетното развитие на ВЕИ. При 

тази предпоставка в края на изследвания период общата инсталирана мощност на ВЕИ 

ще възлиза на около 6900 MW и ще има относителен дял около 40% от общата 

инсталирана мощност в ЕЕС 

Съществуващите блокове на въглища постепенно ще бъдат извеждани от 

експлоатация и към 2050 г. общата мощност на кондензационните ТЕЦ се предвижда да 

възлиза на 1800 MW, което ще представлява около 11% от общата инсталирана мощност 

в ЕЕС. Като страна по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на 

климата (РКОНИК), България има задължението да провежда ежегодни инвентаризации 

на емисиите на парникови газове по източници и поглътители, съгласно утвърдената от 

РКОНИК методология. Инвентаризациите обхващат емисиите на основните парникови 

газове: въглероден диоксид (СО2), метан (CH4), диазотен оксид (N2O), 

хидрофлуоркарбони (HFCs), перфлуоркарбони (PFCs) и серен хексафлуорид (SF6), както 

и предшественици (прекурсори) на парниковите газове (NOx, CO и NMVOC) и серен 

диоксид (SO2). За сравняване на различните ПГ, чрез различната им сила да ускоряват 

глобалното затопляне, от Междуправителственият комитет по изменение на климата 

(IPCC), е създаден индекс, наречен “потенциал за глобално затопляне” (ПГЗ). 

Въздействието на топлинната енергия на всички ПГ се сравнява с въздействието на 

СО2 (ПГЗ = 1) и се обозначава като СО2 еквивалент (CO2 - екв.).   От съществено 

значение за търговията с квоти  за въглеродни емисии и оценка на ефективността на 
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влаганите инвестиции в енергетиката е  емисионния фактор за парниковите газове на 

електроенергийната мрежа на Република България за периода 2014-2020  г. За ТЕЦ той 

е 1,278 т.СО2/MWh, а общо за мрежата 0,616 т. СО2/MWh./ Изчисление и прогноза за 

емисионния фактор на парниковите газове за националната електрическа мрежа на , 

Република България за периода 2014 – 2020 г./ 

Изчислявайки на тази база годишното количество на емисии, на база общия 

емисионен фактор за ел.мрежата на РБългария, които би спестило въвеждането в 

експлоатация на настоящата ФЕЦ  то това е 539 616 т.СО2/MWh. При средна цена на 

въглеродните емисии 55 €/ т. СО2 , въвеждането на ФЕЦ спестява на държавата 29,7 млн 

€ . Ако същото изчисление е на база емисионния фактор за ТЕЦ то този резултат би бил 

1 119 528 т.СО2/MWh, или стойностно 61,574 млн €. 

Извод: Експлоатацията на фотоволтаичната инсталация води до 

повишаване делът на зелената енергия за сметка енергията произведена от ТЕЦ. 

Спомага за намаляване на над 69700 тона замърсители, изхвърляни в атмосферата 

при производството на 59,6 GWh електроенергия в ТЕЦ. Тъй като разглеждания 

ПУП-ПРЗ е за два броя мощности или общо 100 кВч, то  общото количество 

замърсители ще бъде 139,400 тона замърсители. Като цяло влиянието върху КАВ 

ще е изцяло положително.  
Въздействие върху климата – топлинно въздействие: 

Известно негативно въздействие ще се очаква от гледна точка на локално 

затопляне на атмосферния въздух в непосредствена близост до фотоволтаичната 

инсталация. Това е вследствие топлообмен между нагретите от слънцето фотоволтаични 

модули и околното пространство – температурата на въздуха е по – ниска от номиналната 

температура на работа на модулите. При този процес на топлообмен, модулите се 

охлаждат до стойности близки до номиналната им температура на работа (+45ºС), при 

което ефективността им значително се увеличава. Така се получава, че локалното 

затопляне на атмосферния въздух косвено води до по – висока производителност на 

инсталацията и съответно косвено до по – голямо редуциране на парниковите газове 

изхвърляни в атмосферата при производството на електроенергия в ТЕЦ.  

Фаза на закриване и рекултивация: 

При етапа на закриване, цялата материална база ще се демонтира и извози от 

терена, без да се окаже негативно въздействие върху климатичните условия и КАВ. 

Извод: 

След реализацията не ПУП-ПРЗ, качеството на атмосферния въздух и 

климатичните условия в района няма да се влошат. 

Въздействието върху климатичните фактори и качеството на атмосферния 

въздух е положително. Делът на произведената енергия от възобновяеми енергийни 

източници ще се повиши, за сметка на произведените мощности електроенергия в 

горивните инсталации на ТЕЦ. Ще се редуцират замърсителите отделяни при горивните 

процеси в ТЕЦ, които са най – големият замърсител на атмосферния въздух с парникови 

газове. 

 Твърдо може да се заяви, че реализацията на плана (построяването на 

ФЕЦ и включването й в електропреносната мрежа) няма да влоши по никакъв 

начин КАВ по отношение на ФПЧ10 и всички други замърсители съдържащи се в 

ауспусни газове.  Не се очакват кумулиращи въздействие, поради голямата 

отдалеченост на територията на ПУП-ПРЗ за ФЕЦ от населените места (източници 

на замърсявания през отоплителния зимен сезон), както голямата отдалеченост от 

пътищата с интензивен трафик през лятото на МПС (източници на ФПЧ10 и всички 

други замърсители съдържащи се в ауспусни газове). 

Очакваните въздействия върху качеството на атмосферния въздух във фазата на 

строителството и при експлоатацията на реализираните  ИП, включени в ПУП-ПРЗ за 
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ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  

Поморие ще имат обратим характер. 

6.2 Води  

Реализирането на ПУП-ПЗ няма да доведе до отрицателни  въздействия върху 

повърхностните или подземните води. Не се засягат водоизточници, СОЗ, открити водни 

течения. Не се изисква допълнителни водни количества за изграждането или 

експлоатацията на ФЕЦ. Няма необходимост от разрешителни за ползване на воден 

обект или разрешителни за  водоползване. 

Не се очаква въздействие върху повърхностните и подземните води в етапа на 

строителство. 

Не се очаква въздействие върху повърхностните и подземните води в етапа на 

експлоатация. 

На територията, в която попада и ПУП-ПРЗ са учредени СОЗ за пояс II и III на: 

 пояс II и III на „Б-20", „Б-88“ и мин. находище Съдиево учредена със Заповед 

№РД 877/25.08.2004г. на МОСВ. 

При реализиране на включените ИП, произтичащо от   ПУП-ПРЗ за ПИ 

44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  

Поморие,  е необходимо  да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения за 

извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни 

и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ, 

които са дадени в раздел.2.2. Води 

В близост до територията, обхваната от ПУП-ПРЗ са налице площи, които са 

потенциално заливни: 

 Риск от речни наводнения и РЗПРН с код и наименование BG2_APSFR_SE_04 

“Хаджидере - Гълъбец” и BG2_APSFR_SE_05 „Дермендере - Черно море" в 

обхвата на Община Поморие е посочена в следващата таблица – извадка от 

Приложение № 1 на ПУРН 2016-2021 г. 

Съществуващият потенциален риск от наводнения в посочените площи са взети 

под внимание в част „Електро“ към на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  

44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие, като са набелязани 

мерки от страна на Възложителите, за недопускане на нарушаване на проводимостта на 

деретата, преминаващи в близост до  територията.  

От направеното, обаче хидроложко изследване, се извежда извода,  че 

наличието на дере (отводнителен канал) с ПИ 44425.12.3 - воден обект с НТП „Дере“ 

(Марин дере) и ПИ 44425.12.93 - воден обект с НТП „Дере“ (Източно дере) не 

възпрепятстват приемането на Инвестиционното предложение за изграждане на 

ФВЦ в ПИ 44425.12.24, ПИ 44425.12.25 и ПИ 44425.12.26, съгласно предварителен 

проект за ,ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26, местност „Вилите“, землище на с. Лъка, Община Поморие и заливане 

на тези имоти не е възможно, поради което  не са очертани заливни зони.   

Независимо от това, е създадена буферна зона от 20 m, по настояване на експертите 

по част „Биоразнообразие“. 

От направената консултация с „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас на етап задание за 

съдържание и обхват на  ДЕО по чл.19 от Наредбата за ЕО, експлоатационното 

дружество посочва, че през имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, Община Поморие, преминават 

водопроводи Дюкер Бургас стомана Ø1220 и довеждащ водопровод Етернит Ø200 

(посочени на фигурата), при което се изисква изпълнението на изисквания по 

установяване на точните трасета със специализирана апаратура и геодезическо 

заснемане в присъствието на представител на дружеството, осигуряване достъп и 
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съдействие за дейностите свързани с експлоатацията и поддържането на 

водопроводите, както и изкопните дейности в конфликтните точки да се извършват 

задължително на ръка в присъствието на представител на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.  

Посочват още, че при нанесени щети по ВК проводите по време на 

строителните работи, извършени от строителите или подизпълнителя, 

Възложителите на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ носят отговорност, съгласно 

ЗЗД, раздел II, т. 4 - „Непозволено увреждане” и че Възложителите са задължени да 

поемат всички разходи по отстраняване на щетите, последица от увреждането. 

 

 
Фигура 13 Скица с водопроводи Дюкер Бургас стомана Ø1220 и довеждащ водопровод Етернит 

Ø200, които преминават през ПИ №№44425.12.24, 44425.12.25, м. „Вилите“, землище на с. Лъка 

6.3 Земни недра. Геоложка основа  

6.3.1 Прогноза за въздействие върху геоложката основа 

Предвид характера на бъдещото строителство, както и специфичните 

натоварвания, на които ще бъдат подложени съоръженията, се препоръчва фундирането 

на фотоволтаиците да се изпълни с прътови инжекционни анкери или пилоти. 

Трайни нарушения на земната основа ще бъдат върху: 

 2.97 ha за изграждане на вътрешна пътна мрежа; 

 0.9 ha за изграждане на подстанция; 
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 0.11 ha за изграждане на трафопостове; 

 53,63 ha площ на соларните панели. 

 Вид  на въздействието: Утъпкване (уплътняване) на почвите 

От цялата площ от 699999 m2 на ПИ 44425.12.26, в част от който е предвидено 

изграждане на подстанцията, въздействие върху геоложката основа ще има в рамките на 

площадка с размери 90/100 метра, както е показано на приложените чертежи. 

От изброеното се вижда, че общата засегната площ на геоложката основа е около 

497622,44 m2, което е около 35,58%  от цялата площ на ПУП-ПРЗ. В повече от 90 % от 

тях е засегната около 20 см от повърхността на геоложката основа. 

Общата площ на соларните модули (191716бр.), монтирани на терена е 496544,44 

m2. 

Общата засегната площ на монтираните на терена модули и съоръжения  в трите 

имота е 497622,44 m2. По този начин плътността на застрояване е 35,58% от общата площ 

на  трите (3) ПИ, която е 1398795 m2.  

Трябва да се има предвид въздействието ще бъде повърхностно върху посочената 

засегната площ от геоложката основа. Строителните дейности не са свързани с дълбоки 

изкопи, насипи и взривни работи и въздействието е ограничено и незначително. 

Необходимо при строителството да се предвидят мерки за запазване на 

геоложката среда – изграждане на защитни отводнителни канавки, изграждане на 

дренажни ребра, при стичане на атмосферната вода и др. 

6.4 Въздействие върху земи и почви 

Въздействията са оценени  в двете фази: строителство и експлоатация. 

Почви 

 По време на строителството 

С реализиране на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФВЦ  се очаква да окаже 

въздействие върху начина на трайно ползване на земеделските земи в землището на с. 

Лъка, община Поморие., като се промени предназначението   на   земята определена за 

ФВЦ. Тази промяна на земеползването е предвидена за поземлени имоти  № 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, които от земеделски земи стават неземеделски, урбанизирани. 

Изграждането на съоръженията и инфраструктурата към ФВЦ ще бъде свързано със 

следните нарушения на почвите, на съответните посочени  площи: 

Трайни нарушения 

 2.97 ha за изграждане на вътрешна пътна мрежа. 

 0.9 ha за изграждане на подстанция. 

 0.11 ha за изграждане на трафопостове. 

 53,63 ha площ на соларните панели. 

Утъпкване (уплътняване) на почвите 

Въздействието ще бъде също обратимо, поради предвидена рекултивация на 

терените, след приключване на строителните дейности, а по степен – незначително 

предвид сравнително малкия обхват спрямо общата територия на ФВЦ. 

Покриване на почвите 

Част от поземлените имоти са разположени на скат, където теоретично може да 

има ерозия от падащата дъждовна вода от соларните панели, но растителната покривка 

и свойствата на почвата (не е песъчлива), не предполагат интензивна ерозия.  

Промени в почвената влага 

Соларните модули покриват част от земната повърхност, с което се намалява 

количеството на валежите от дъжд, сняг или образуване на роса, което може да доведе 

до  настъпване на  повърхностно засушаване на почвата. Повърхностно преовлажняване 

на почвата в района е почти изключено, поради свойствата на почвата и ниското 

количество на валежите. 
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Временни нарушения 

 0.88 ha за изкопни работи по полагане на кабелите трасета до 

подстанцията. 

 Подравняване на неравности след завършване на строително-монтажните 

дейности. 

 Утъпкване на почвите около строителните площадки. 

Изграждането на ФВЦ не предполага възникване на ерозионни процеси на 

територията на техническото съоръжение. При строителството на ФВЦ не се очаква 

кумулативно въздействие върху почвите, тъй като в района и в непосредствена близост 

до територията на ФВЦ няма одобрени и други инвестиционни намерения за изграждане 

на такива съоръжения. 

Всички въпроси свързани с въздействието на планираното ИП върху почвата са 

подробно разгледани в ДЕО и ДОСВ. 

Прогнозна оценка за въздействие върху земите и почвите: 

Териториален обхват на въздействие: - локален 

Степен на въздействие: - незначителна 

Продължителност на въздействието: - за периода на строителството 

Честота на въздействието: ежедневно – за ограничен период от време 

Кумулативен ефект: - не се очаква 

Трансгранични въздействия – не се очакват. 

 По време на експлоатация 

По време на експлоатационния процес на ФВЦ не се очаква въздействие върху 

почвите и отделяне на емисии на замърсители в околната среда. 

6.5 Ландшафт 

 По време на строителството 

Реализиране на проекта за ФВЦ  се очаква да премине в две фази на промени в 

ландшафта: 

Първа фаза – включва периода на строителните дейности свързани с провеждане 

на пробивни дейности, монтажни работи и използване на строително-монтажна техника. 

Тези дейности ще имат временно отражение върху общото състояние на ландшафта. 

С изграждането на ФВЦ ще се промени типа на ландшафта от аграрно 

антропогенен на аграрно техногенен, което ще има пряко въздействие без да предизвика 

вторично  и  кумулативно  въздействие, поради отсъствие на друго строителство и 

проекти с такъв тип съоръжения. Въздействията се определят, като незначителни, 

предвид малкия обхват на нарушената територия спрямо общата територия на ФВЦ и 

последващата планирана рекултивация на терените. Не се очакват значими нарушения и 

замърсявания на ландшафтните компоненти, нарушаване на хоризонталните и 

вертикалните връзки на ландшафтите, нито възникване на свлачищни, срутищни или 

ерозионни процеси.  

Втората фаза  

 По време на експлоатация 

Като цяло, въздействието върху ландшафтите по време на експлоатация на 

обектите може да се определи  като пряко, вторично, без възникване на кумулативно 

въздействие, поради отсъствие на други такива съоръжения в района, дългосрочно (за 

периода на експлоатация на ФВЦ), постоянно, отрицателно и изцяло  обратимо – след 

изтичане срока на експлоатация се извършва демонтиране на всички съоръжения и 

рекултивация на засегнатата територия. 

Експлоатационната фаза на ФВЦ е свързана с пряка и дълготрайна промяна в 

състоянието на околната среда и значителна визуална промяна в състоянието на 

ландшафта и ландшафтните доминанти. 
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6.5.1 Оценка на промените в пространствените структури с изграждане на 

ФВЦ 

Габаритите на соларната инсталация няма да доведат до затваряне на изгледното 

пространство към съседните територии. 

6.5.1.1 Оценка на промените в типовете ландшафт 

Типът ландшафт ще се измени незначително площно. Ландшафтът на земеделски 

земи (ниви) се превръща в антропогенен ландшафт (инфраструктурно енергийно 

строителство). Типовете ландшафти в съседните терени не се изменят.  

6.5.1.1.1 Замърсители в ландшафтите от техногенните структури 

В експлоатационния период на ФВЦ не се очакват изменения на условията, 

имащи пряко влияние върху формирането на отделните елементи на ландшафта в 

съседните територии. Елементите формиращи ландшафта на територията на ФВЦ са 

променени поради настъпилата промяна в предназначението на земеделската земя.  

6.5.1.2 Кумулативни ефекти 

Ландшафтът, на територията на предвидената за изграждане ФВЦ, както и този 

около тази територия е отворен, хълмист земеделски ландшафт, зает предимно от 

необработваеми земеделски земи. Други такива проекти, засягащи територията на 

защитената зона не са изградени и не са предвидени, в този район на защитената зона. 

След реализиране на проекта за ФВЦ, земеделския ландшафт ще се промени в нов 

техногенен ландшафт с доминиране на енергийни съоръжения.  

6.5.2 Прогнозна оценка за въздействие върху ландшафта:  

Териториален обхват на въздействие: - локален. 

Степен на въздействие: - незначителна 

Продължителност на въздействието: - постоянно. 

Честота на въздействието: - постоянно. 

Кумулативен ефект: - превръщане на земеделския ландшафт в техногенен. 

Трансгранични въздействия: - не се очакват. 

6.6 Биоразнообразие. Защитени територии и зони 

Описание на елементите на инвестиционното предложение, включено в ПУП-ПРЗ 

за изграждане на ФВЦ/ФЕЦ, които самостоятелно или в комбинация с други планове, 

програми и проекти/инвестиционни предложения, могат да окажат значително 

въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и на защитената зона 
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Фиг. 14 Разположение на ФВЦ и маркираните сервитути  до деретата, 

далекопроводите и пътната мрежа 

Предполагаеми вероятни въздействие по отношение на:  

 Техният обхват по отношение местоположението им спрямо защитената 

зона.   

 На коя фаза от изпълнение на проекта е вероятно да възникнат. 

 По отношение ефекта върху местообитанията и видовете. 

 Дали въздействията имат дълготрайно въздействие или имат временен 

ефект. 

 По отношение времетраенето на въздействията - дали въздействията са 

постоянни, краткосрочни, периодични, инцидентни (не се предполага 

задължително да възникнат).  

 С кои други въздействия на плана има комбинирано влияние върху даден 

параметър за Благоприятния природозащитен статус на видовете и 

местообитанията.  

 Оценяват се връзките между преките въздействия. По-нататък се оценява 

комбинираният ефект върху тях.  

 С какви други планове, програми и инвестиционни намерения може да има 

кумулативен ефект 

Таблица 7 Обобщени вероятни видове въздействия произтичащи от елементите на 

проекта за ФЕЦ 
 

 

Вид въздействие 

Обхват на въз-

действието (в 

рамките на 

зоната, извън 

зоната 
 

Фаза на 

въздействие 

Трайност 

Периодичност 

Възможни комбинирани 

въздействия 

Възможни 

кумулативни 

въздействия 

(други 

проекти) 

 

 

 

 

 

 

Трайно увреждане 

качеството на 
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Пряко 

унищожаване на 

местообитания 

В рамките на 

защитената зона 

Строителство, 

дългосрочно, 

постоянно и 

необратимо 

местообитания. Прогонване 

на индивиди поради 

засилено човешко 

присъствие, шум и други 

стресови дразнители (напр. 

изкуствена свет-лина).  

Прекъсване на важни 

екотони и прекъсване на 

достъпа до ключови 

местообитания. 

Фрагментиране .на 

местообитанията.  

Застрояване 

и 

изграждащи 

се нови 

обекти и 

инфраструкт

ура в района. 

 

 

Фрагментация на 

местообитания 

 

В рамките на 

зоната  
 

 

Строителство   
-дългосрочно и 

постоянно.  

Пряко унищожаване на 

местообитания;  

Прогонване на индивиди 

поради засилено човешко 

присъствие, шум и други 

стресови дразнители (напр. 

изкуствена свет-лина).  

 

Съществуващ

а и друга нова 

инфраструкту

ра, застроява-

не.  

 

 

 

Смъртност на 

индивиди 

 

 

В рамките на 

защитената зона 

(фрагментацион

ен ефект на био-

коридорите).  

 

 

Строителство  
краткосрочно по 

време на 

строителството . 

 

Унищожаване на популации 

на типични видове и 

влошаване на БПС.  

Фрагментиране и увреждане 

на местообитания чрез 

прекъсване на важни 

екотони и достъп до 

ключови местообитания;  

Прекъсването на 

биокоридори за миграцията/ 

разпространението на 

видовете.  

 

 

Съществува

ща и друга 

нова 

инфраструкт

ура, 

застрояване в 

този район на 

зоната. 

 

 

Деградация на 

растителността и 

загиване на 

индивиди 

 

 

В рамките на 

защитената зона/ 

(фрагментацион

ен ефект на 

биокоридорите) 

. 
 

 

Строителство  
Краткосрочно по 

време на 

строителство  

  

Унищожаване на 

растителност, растителност 

в природни местообитания, 

популации на типични 

видове и влошаване на БПС.  

  

Съществува

ща и нова 

инфраструкт

ура, 

застрояване в 

съседство и 

тази част от 

зоната. 

 

Прогонване на 

животни заради 

засилено 

човешко 

присъствие  

В рамките на 

защитената зона 

(влошаване 

качеството на 

местообитанията 

и фрагментация 

на 

биокоридорите). 

Строителство  

Дълготрайно 

Постоянно 

Има комбинирано 

въздействие върху 

качеството на 

местообитанията, както и 

може да спомогне за 

увреждане и прекъсване на 

биокоридори. 

Съществува

ща и  ново 

изграждаща 

се 

инфраструкт

ура, 

застрояване в 

съседство и 

тази част от 

зоната.. 

 

Инженерни 

прегради  за 

нормалното 

функциониране 

на 

местообитанията 

 

 

В рамките на 

защитената зона.  

 

Строителство  
Дълготрайно  

Постоянно  

Има комбинирано 

въздействие върху 

качеството на 

местообитанията 

(прекъсване на екотони и 

достъп до ключови 

местообитания; 

Фрагментация и изолиране 

на малки парчета 

местообитания).  

 

Съществуващ

а и нова 

инфраструкту

ра, ново 

застрояване..  

 

 

  

Строителство  

Чрез прогонване на 

чувствителните видове и 

Съществува

ща и 
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Шумово 

натоварване 

В рамките на 

защитената зона   

Дълготрайно  

Постоянно  

има комбинирано въз-

действие върху качеството 

на местообитанията.  

изграждаща 

се нова  

инфраструкт

ура, ново 

застрояване в 

тази част на 

зоната.  

 

 

Светлинно 

дразнене 

 

Отблъскване и 

безпокойство на 

животни или 

обратното 

привличане. 

 

Експлоатация:  
Дълготрайно  

Постоянно  

Чрез прогонване на 

чувствителните видове има 

комбинирано въздействие 

върху качеството на 

местообитанията.  

Съществуващ

а и изгражда-

ща се  друга  

специална 

инфраструкту

ра в тази част 

на зоната.. 

застрояване  

 

 

Изхвърляне на 

отпадъци 

 

 

В рамките на 

защитената зона.  

Строителство 

Локално, 

Средносрочно 

или 

Дългосрочно, 

Обратимо след 

премахване на 

въздействието.  

 

Има комбинирано действие 

със замърсяване на дерета, 

Унищожаване на 

местообитания. 

Съществуващ

а и изгражда-

ща се  друга  

специална 

инфраструкту

ра, ново 

застрояване в 

тази част на 

зоната.. 

 

Повишена 

опасност от 

пожари 

 

В рамките на 

защитената зона 

 

Строителство  
Временно  

Инцидентно  

Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане 

на местообитания и 

популации.  

Съществуващ

а и 

изграждаща 

се  нова 

инфраструкту

ра в тази част 

на зоната. 

Опасност от 

инцидентни 

замърсявания 

при аварии в 

изградената 

инфраструктура 

 

В рамките на 

защитената зона 

Експлоатация  
Временно  

Инцидентно  

Може да доведе до временно 

(възстановимо) увреждане 

на местообитания и 

популации.  

Съществуващ

а и изгражда-

ща се нова 

инфраструкту

ра. 

Заключение: Инвестиционното предложение, за изграждане на ФЕЦ, произтичащо 

от ПУП-ПРЗ съдържа елементи, които самостоятелно или в комбинация с други 

планове, програми и проекти/ инвестиционни предложения може да окаже 

въздействие върху защитената зона, които ще се представят в следващите 

подраздели от ДЕО. 

6.6.1 Биологично разнообразие 

6.6.1.1 Флора 

По време на строителството 

Реализирането на ПУП-ПРЗ и включената в него ФВЦ  ще доведе до трайна 

промяна на предназначението на земеделски земи на площ от 139.879 ha, които ще бъдат 

изключени от земеделския фонд на с. Лъка. Пряко засегнати от монтажа на соларните 

панели и носещите конструкции ще бъдат 53,63 ha. Трайно  ще  бъде  променена  и  

територията,  предвидена  за  изграждане  на подстанция, чрез която ще се осъществи 

присъединяването на ФВЦ към електропреносната мрежа преминаваща през 

територията на инвестиционното предложение, трафопостове, вътрешна пътна мрежа. 

Очаква се да бъде променено естественото състояние на природни местообитания и 

местообитания на видовете. 
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Площите, върху които ще бъдат разположени соларните панели растителността е 

основно тревна, с участие на храсти от драка. На тази територия съобществата и 

изграждащите ги растителни видове са широко разпространени и не съществува 

вероятност от тяхното изчезване. 

В разглежданите имоти не се очаква значително нарушаване на характерната 

флората, поради земеделския характер на използваните земи. Трите имота върху, които  

ще бъде разположена ФВЦ граничат с земеделски земи, които също са изоставени и не 

се използват по предназначение. Достъпът до тези имоти е осигурен от националната и 

общинска пътна мрежа, а на територията на имотите от съществуващи черни (землени) 

пътища. Очаква се въздействията да бъдат отрицателни, временни и краткосрочни. 

Въздействия върху земеделски земи ще има и от изкопните работи по полагането на 

подземната кабелна мрежа на плащ от 0.88 ha. Очакваните въздействия ще бъдат 

отрицателни и краткосрочни – по време на строителството. Очаква се през следващия 

вегетационен период растителността да бъде възстановена върху това трасе. 

Въздействие върху 2,97 ha за изграждане на вътрешна, обслужваща пътна мрежа се 

оценява  като пряко, без  вторично и кумулативно, дългосрочно и отрицателно. 

Нарушения на растителни видове без консервационна стойност и растителните 

местообитания на територията на ФВЦ ще има при доставка и монтаж на съоръженията  

и  при  отъпкване  на  почвите. Въздействията  се  очаква  да  бъдат отрицателни,  

краткосрочни  и  временни, без  вторично  и  кумулативно въздействие. 

Не е изключено унищожаване на местообитания   и   агрофитоценози   в   

периметъра   на   действие   на   използваната транспортна и монтажна техниката   и 

замърсяване  със  строителни  и битови отпадъци. Очакваното  въздействие  е  

отрицателно, краткосрочно и временно без да има вторично и кумулативно въздействие. 

При използване на транспортна и строително-монтажна техника за доставка на 

материали и елементи  за ФВЦ  се очаква замърсяване на въздуха с аерозоли от 

двигателите на използваната техника, снижаване параметрите на биоценозите около 

изграденото  пътното трасе. Очакваното въздействие е незначително, отрицателно, 

краткосрочно и временно, без да има вторично и кумулативно въздействие. 

На територията на ФВЦ не е установено присъствието на популации на редки и 

защитени растителни видове, както и видовете, предмет на опазване в защитена зона 

BG0000151 Айтоска планина. По време на строителнте дейности очакваните въздействия 

върху растителния компонент на територията на поземлените имоти за бъдещата ФВЦ 

са незначителни отрицателни, временни и краткосрочни. Не се очакват вторично и 

кумулативно въздействие. 

По време на експлоатация 

По време на експлоатационния период на ФВЦ  нарушения на растителни видове без  

консервационна стойност и растителни местообитания се очаква при поддържане и 

ремонт на инфраструктурата и техническите  съоръженията. Въздействието се очаква да 

бъде отрицателно само в рамките на територията на ФВЦ, върху която се разполагат 

съоръженията и пътищата от вътрешната пътна мрежа. Не се очакват вторични и 

кумулативни въздействия. 

Прогнозна оценка за въздействие върху растителността 

Териториален обхват на въздействие: - локален 

Степен на въздействие: - незначителна 

Продължителност на въздействието: - за периода на строителството 

Честота на въздействието: ежедневно – за ограничен период от време 

Кумулативен ефект: Съществуваща и нова инфраструктура, застрояване в съседство и 

тази част от зоната. 

Трансгранични въздействия: - не сe очакват. 
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6.6.1.2 Фауна 

По време на строителство 

По време на строителството на ФВЦ, се очаква да бъдат променени територии в 

защитена зона BG0000151 Айтоска планина и хабитати на видове включени в 

Приложение II на Директива 92/43/EEC. По време на строителството  се  очаква 

увеличаване антропогенното натоварване, в тази част на зоната, както и възможни 

замърсявания на хабитатите от аерозоли, сажди, прах от строителната техника и 

инцидентни разливи на гориво-смазочни материали. Тези въздействия се очаква да бъдат 

отрицателни, временни и краткосрочни, до завършване на строителството. Територията 

на бъдещата ФВЦ, е трофична база за птици и прилепи, като територия обуславяща 

образуването на термали, използвани от реещите се мигриращи птици. При изграждане 

на ФВЦ, рисковите дейности са свързани с увреждане на природни местообитания и 

местообитания на сухоземните видове животни. Въздействията се очаква  да  бъдат 

отрицателни, краткосрочни и временни до завършване на всички строително монтажни 

дейности. Очаква се, изграждането на ФВЦ и съпътстващата я инфраструктура, да имат 

негативно въздействие върху фауната, в границите на строителната площадка. Като се 

има предвид бедното видово разнообразие в агроценозите, при строежа на ФВЦ, не се 

очакват значими промени в популациите на гнездящите наземно и по храстовата 

растителност птици и на сухоземните животински видове, в тези екосистеми. 

По време на строителните дейности е възможно временно и кратко-срочно 

прогонване на някои животински видове в съседни територии до строителната площадка. 

Бозайниците и птиците са с по-голяма мобилност и екологична пластичност, които след 

завършване на строителните работи могат  отново да се завърнат в напуснатия район. Не 

е изключено снижаване на параметрите на зооценозите, около строителната площадка, 

вследствие генерирания шум и вибрации, от използваната техника. Възможна е и 

промяна в хранителното поведение на някои хищни птици и бозайници, които използват 

откритите площи, като трофична база, с оглед избягване на близостта до работещите 

технически съоръжения. 

Очаквани въздействия  

Безгръбначни (Invertebrata) 

На територията на защитената зона предмет на опазване са 7 вида безгръбначни 

животни. Не са установени и не се засягат потенциални и оптимални местообитания на 

Rosalia alpina, Lucanus cervus, Morimus asper funereus, Cerambyx cerdo, Unio crassus и 

Vertigo angustior. Това са видове, свързани предимно с определен тип горска дървесна 

растителност и гниеща дървесина, тяхна трофична база, която отсъства на територията 

на поземлените имоти, определени за изграждане на ФВЦ, както и на повърхностни 

водни тела, като място за обитание и размножаване на Unio crassus. На територията  на  

община Поморие е установено присъствието само на един вид водно конче 4045 

Coenagrion ornatum (Ценагрион). Най-близкото находище на вида е между две реки в 

района на с. Габерово, отдалечено от поземлените имоти за ФВЦ. Пряко засягане на 

ефективно заети местообитания на вида не се очакват от промяна на предназначението 

на поземлен имот 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, които граничат с дерета 

формиращи воден вток, които се влива в река Азмак. Деретата, до които граничат тези 

имоти, събират скатовите води при обилни валежи и при топене на снеговете през 

пролетта. През по-голяма част от годината те са сухи и не могат да бъдат местообитание 

за вида, по време на размножителния период. Видът е тясно свързан с наличието на 

стоящи водоеми със слаба проточност. Обитава и крайбрежни растителни участъци на 

по-големи реки или вточната и отточна част на стоящите водоеми. Такива водоеми в 

границите на поземлените имоти за ФВЦ отсъстват. 
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Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

Оценка на  значимостта на територията за поддържане на местообитанията 

на видовете безгръбначни животни в защитената зона 

Код Вид Приоритет Консервационен 

статус: Крайна оценка 

1087 Rosalia alpina F1 ХХ 

1083 Lucanus cervus Без приоритет U1 

1089 Morimus  asper  funereus F2 U1  

1088 Cerambyx cerdo F2 U1 

1032 Unio crassus Без приоритет U1 

1014 Vertigo angustior Без приоритет U1 

4045 Coenagrion ornatum Без приоритет FV 

F1 –  F2 Благоприятно; U1 – Неблагоприятно-незадоволително; XX – Неизвестно 

Засегнати площи от местообитанието от соларни панели 

 

Местообитание в 

имотите на 

Ценагрион 

Площ на 

местообитанието в 

имота, m2 

Соларни 

модули в 

местообитани

ето, брой 

 Обща площ заета 

от соларни модули 

в местообитанието 

m2 
 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули в 

местообитанието, 

m2 

12.24 180425 25019 64799,21 115625,79 

12.25 74632 8480 21963,20 52668,80 

12.26 112941 20199 52315,41 60625,59 

Общо 12.24,12.25, 

12.26 
367998 53698 139077,82 228920,18 

При реализация на ФВЦ не се засягат водните местообитания на вида, но се 

засягат 13,91 ha от сухоземните потенциални местообитания, със степен на пригодност 

0.20 – 0.50. Соларните панели отнемат 13.9 ha от тези местообитания.  

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

С Алтернативния вариант се предотвратява, намалява и възможно отстраняват  

прогнозираните  неблагоприятни въздействия от реализацията на предлагания проект за 

ФВЦ, в защитена  зона BG0000151 Айтоска планина. 

Алтернативният вариант дава възможност констатираните несъответствия между 

разглежданият проект, в тази защитена зона, и опазването на екосистемите с цел да бъде 

разумно направляван и стимулиран процесът на техногенно застрояване. 

Местообита

ние в имот 

Площ  на 

местообитанието 

в имота, m2 

Соларни модули 

в 

местообитанието 

бр 

Площ 

на един 

соларен 

модул, 

m2 

Обща площ заета 

от соларни 

модули в 

местообитанието  

m2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули в 

местообитанието 

m2 

12.24 180425 25019 2,59 64799,21 115625,79 

12.25 74632 0 2,59 0,00 74632,00 

12.26 112941 20199 2,59 52315,41 60625,59 

ОБЩО 

12.24, 25 и 26 
367998 45218   117114,62 250883,38 

1. От проекта да се изключат 8480 броя соларни панели, в имот 12.25.  Площта, 

която се освобождава от соларните панели е 2.196 ha. 

2. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между дерето и границите на имот 12.25, с което площта на застрояване се 

намалява с 1.55 ha. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между дерето и границите на имот 12.24, с което площта на застрояване се 

намалява с 2.7 ha. 
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4. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между дерето и границите на имот 12.26, с което площта на застрояване се 

намалява с 8.165 ha. 

Цялата площ на местообитанието на вида е 36.79 ha. При реализиране на 

алтернативния вариант на проекта се засягат 11.71 ha със степен на пригодност 0.20 – 

0.50.  

Засегнатата площ е 0.13% от местообитанието в границите на защитената зона и 

0.0021% от тези местообитания в национален мащаб. Незасегнати от проекта остават  

25.088 ha от общата площ 36.799 ha на местообитанието. Отнетата площ, от 

местообитанието на вида, е под приетия праг от 1%, съгласно Директива 9243 ЕЕС за 

очаквани отрицателни въздействия. 

Земеделски земи, които са техногенно повлияни не са местообитания на редки и 

защитени видове насекоми. Очакваните въздействия от реализацията на ФВЦ ще бъдат 

незначителни, върху широко разпространени видове и такива, които не са обект на 

опазване според българското природозащитно законодателство и международни 

конвенции. 

Обобщената оценка за потенциалното отрицателно въздействие на ФВЦ в 

землището на с. Лъка, община Поморие, върху целите за опазване на видовете 

безгръбначни в защитената зона, може да се оцени като нулево за видовете Rosalia 

alpina, Lucanus cervus Morimus  asper  funereus, Cerambyx cerdo, Unio crassus и Vertigo 

angustior поради – не се засягат местообитания на тези видове. Очаква се 

незначително въздействие върху местообитанията на Ценагрион (Ручейно 

пъстриче) (Coenagrion ornatum), поради засегнати малки площи от неговите 

потенциални местообитания. Не се очаква намаляване на плътността на 

популацията, в границите на защитената зона. Благоприятното природозащитно 

състояние на популацията ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

Клас Риби (Pisces) 

В защитената зона са включени само два вида риби: 1134 Rhodeus sericeus  

amarus и 1149 Сobitis elongatoides. Практическото реализиране на ПУП-ПРЗ, за 

изграждане на нова ФВЦ, не засяга повърхностни водни обекти. На територията на 

поземлените имоти и около тях няма естествени водоеми, които могат да бъдат 

местообитание и място за размножаване на рибите, които да бъдат пряко засегнати  от 

реализиране на предложения ПУП-ПРЗ за ФВЦ. Изграждането на ФВЦ не предвижда  

корекция на водни обекти, дерета, пресушаване на водоеми, унищожаване на места за 

размножаване, както и хидроложки и хидрохимични промени, в качеството на 

повърхностните води. Благоприятното природозащитно състояние на популациите на 

двата вида риби ще се съхрани изцяло в защитената зона. 

В категорията „Други значими видове риби в защитена зона BG0000151 

Айтоска планина“ 

В Стандартния формуляр  за зоната от тази категория са включени 3 вида 

сладководни риби - Каракуда (Carassius auratus), Речно попче (Neogobius fluviatilis), 

Малък речен кефал (Petroleuciscus borysthenicus).  Тези видове са сладководни 

обитатели. На територията на поземлените имоти, определени за ФВЦ, отсъстват 

повърхностни сладководни басейни, както и в непосредствена близост до тях.  

В Приложение 3 от ЗБР са посочени 2 вида от Разред есетроподобни Шип 

(Acipenser nudiventris) и Немска есетра (Acipenser sturio), както и  1 вид от Разред 

костуроподобни Високотел бибан (Gymnocephalus baloni). 

Местообитанията, на посочените видове риби, са морски води и сладко-водни 

басейни, които са отдалечени от границите на ФВЦ. На самата територия на ФВЦ няма 
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водни обекти, както и в непосредствена близост, които могат да бъдат техни 

местообитания. Реализацията на проекта за ФВЦ няма да засегне потенциални 

местообитания на посочените видове риби и техните популации при реализиране на 

проекти и експлоатация. Не се очаква пряко и косвено отрицателно въздействие.  

Обобщената оценка, за потенциалното отрицателно въздействие на ФВЦ в 

землището на с. Лъка, община Поморие, върху целите за опазване на видовете риби, 

в защитена зона BG0000151 Айтоска планина, може да се оцени като нулево. Не се 

очаква отнемане на площи от пригодни и оптимални местообитания на видовете 

и намаляване на плътността на техните популации, в границите на защитената 

зона. Благоприятното природозащитно състояние на популациите ще се съхрани 

изцяло в защитената зона. 

Клас Земноводни (Amphibia) 

Включените в списъка видове, в защитена зона BG000151 Айтоска планина, 

Южен гребенест тритон (Triturus karelinii) и Червенокоремна бумка (Bombina bombina), 

не са установени в границите на защитената зона. На територията на поземлените 

имоти, отсъстват повърхностни водни площи и влажни места, които могат да бъдат 

местообитания на тези земноводни. Най-близките водни басейни, с постоянен воден 

обем, са отводнителните канали край Атанасовското езеро. Поради тяхната 

отдалеченост, от границите на територията за ФВЦ, не се очаква пряко и косвено 

въздействие върху този вид, като и върху негови местообитания. Според същият проект, 

за определяне  на  природозащитното  състояние  на природните местообитания, за 

червенокоремната бумка е посочено, че на територията за ФВЦ отсъстват пригодни 

местообитания.  

Изграждането на ФВЦ не е свързано с пресушаване, корекция или замърсяване на 

повърхностни водоеми или влажни места, които могат да бъдат потенциални  

местообитания  на двата  вида, по време на тяхната сухоземна фаза на живот. Не се очаква 

въздействие върху тях. 

В категорията „Други значими видове земноводни в защитена зона 

BG0000151Айтоска планина“ 

Други значими видове, представители на жабите (Anura), са зелена крастава жаба 

(Bufo viridis), жаба дървесница (Hyla arborea) и горска дългокрака жаба (Rana dalmatinа). 

Това са обитатели на влажни горски местообитания. Тези видове, само по време на 

размножителния период, навлизат във водоеми за оплаждане и прекарване на ларвния 

стадии. Такива водни обекти и влажни зони отсъстват от територията на ФВЦ. 

Реализацията на проекта за ФВЦ не е свързан с унищожаване на такива местообитания в 

защитената зона, както  и замърсяване и пресушаване на водни повърхностни басейни, в 

който се размножават тези жаби. В експлоатационния процес на ФВЦ не се използват 

водни количества и не се отделят замърсени производствени води  в близките дерета, 

които могат да доведат до замърсяване  местообитанията  на  посочените видове. Не се 

очаква отрицателно въздействие върху потенциални местообитания и популациите на 

тези видове. 

Клас Влечуги (Reptilia)  

 Костенурки 

В границите на защитената зона са включени два вида сухоземни костенурки: 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca ibera), Шипоопашата костенурка (Eurotestudo 

hermanni boettgeri) и един вид водна костенурка- Европейска блатна костенурка (Emys 

orbicularis orbicularis). 
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В рамките на полевите проучвания по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”, в зоната 

не е намерен нито един екземпляр от Emys orbicularis orbicularis. 

На територията, върху която се предвижда изграждане на ФВЦ, отсъстват 

повърхностни водни басейни – реки, езера, блата, като местообитание на Европейска 

блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis), която не е установена в границите на 

защитена зона „Айтоска планина“. Реализирането на проекта не е заплаха за вида, поради 

отсъствие на водни площи на терена, върху който ще се изгради ФВЦ, и в непосредствена 

близост. По време на експлоатация на ФВЦ не се отделят замърсители, които могат да 

доведат до замърсяване естествени водоеми или местообитание на вида. Проектът,  за 

нова ФВЦ, в землището на с. Лъка, не включва дейности свързани с пресушаване или 

замърсяване и корекция на стоящи водни тела, изграждане на хидросъоръжения, които 

да представляват заплаха за местообитанията на вида. Деретата, с които граничат 

имотите, са сухи през по-голямата чест на годината. Тяхното основно предназначение е 

да събират скатовите води по време на валежи и през пролетта при топене на снежната 

покривка. Тези дерета остават извън обсега на ФВЦ. 

 1219. Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

На територията на поземлените имоти, върху които е проектирана ФВЦ, не е 

установено присъствието на вида Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca 

ibera), както и нейни потенциални местообитания.  

 

Местообитание 

на Testudo graeca 

ibera 

 

Площ на 

местообитанието 

в имота, m2 

 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

Брой 

Обща площ заета 

от соларни 

модули в 

местообитанието 

m2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули в 

местообитанието, 

m2 

12,24 130731 16142 41807,78 88923,22 

12,25 299847 43992 113939,28 185907,72 

12,26 454999 66756 172898,04 282100,96 

Общо 12.24, 25, 26 885577 126890  328645,10 556931,90 

При реализиране на проекта, заложен в ПУП-ПРЗ, се засягат части от слабо 

пригодни местообитания. По време на строителството се засягат поземлени  имоти 12.24, 

12.25, 12.26 – изоставени ниви, които според проект "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I" 

принадлежат  към  слабо пригодни местообитания по степен на пригодност. Общата 

площ на  местообитанието в поземлените имоти 12.24, 12.25, 12.26 определени за ФВЦ е 

88.56 ha.  Засегнатата площ е 36,86 ha, която включва площта на соларните панели, площ 

на трафопостове, подстанцията и пътната мрежа.  

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

С алтернативния вариант на проекта се цели предотвратяване, намаляване и 

възможно отстраняване на прогнозираните неблагоприятни въздействия, от 

реализацията на а предлагания проект за ФВЦ, върху местообитанията на Шипобедрена 

сухоземна костенурка в BG0000151 Айтоска планина.  

Местообитание 

в имот 

Площ  на 

местообитанието 

в имота, m2 

Соларни модули 

в 

местообитанието 

бр. 

Площ на 

един 

соларен 

модул, 

m2 

Обща площ заета от 

соларни модули в 

местообитанието, m2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули в 

местообитанието, m2 

12.24 130731 16142 2,59 41807,78 88923,22 

12.25 299847 13992 2,59 36239,28 263607,72 

12.26 454999 54256 2,59 140523,04 314475,96 
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ОБЩО 12.24, 

25 и 26 
885577 84390   218570,10 667006,90 

1. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между деретата и границите на имот 12.25, с което площта на засегнатото 

местообитание се намалява с 1.55 ha. 

2. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между деретата и границите на имот 12.24, с което площта на засегнатото 

местообитание се намалява с 2.7 ha. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между дерето и границите на имот 12.26, с което площта на засегнатото 

местообитание се намалява с 8.165 ha. 

Буферната зона ще намали засегнатата площ на местообитанието с 12.405 ha. 

4.  При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на соларните 

панели в имот 12.25 от 43992 броя с площ 11.3939 ha на 13992 броя с площ 3.6239 ha.  

5. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на соларните 

панели в имот 12.26 от  66756 броя с площ 17.39 ha                                                                                                                                      

на 54256 броя с площ 14.0523 ha. 

Общата намалена площ от засегнатото местообитание в имот 12.25 и 12.26, с 

изключените 42500 соларните палнели, възлиза на 11. 0075 ha.  

6. Да отпадне от проекта 0.17 ha пътна мрежа в имот 12.26, поради изключване от 

проекта на тази част от територията на ФВЦ. 

7. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на 

трафопостовете в имот 12.25 с 1 брой и в имот 12.26  4 брой с обща площ  0.096 ha. 

8. Да се изключи от проекта за ФВЦ ,в границите на имот 12.26, площта от 14.44 

ha, която включва отпадане на природна местообитание 62А0 и площта на 20 метровата 

буферна зона с деретата. 

Общата площ на местообитанието в трите имоти 12.24, 12.25 и 12.26 е 88.557 ha. 

При изграждане на ФВЦ ще бъдат засегнати слабо пригодни местообитания на вида в 

размер на 21,86 ha (при 32.86 ha по проект). Към тази площ трябва да се включат 0.9 ha 

за подстанция, 0.10 ha за трафопостове и 2.80 ha за пътна мрежа. Така общата засегната 

площ е 25.66 ha (при 36.86 ha по проект), което е 0.0006% от площта на местообитанието 

в национален мащаб и 0.12% от неговата площ в границите на защитената зона. 

Отнетата площ от слабо пригодни местообитания на вида е малка и е под приетия 

праг от 1% на Директива 92/43/ЕЕС за отрицателно въздействие, върху местообитанията 

на този вид в зоната. 

 Шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

От приложената карта  по проект „Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I", на 

територията на поземлените имоти, отсъстват пригодни и оптимални местообитания на 

Шипоопашата костенурка. При практическото реализиране на ФВЦ, се засягат 

земеделски земи – изоставени орни ниви с ниска степен на пригодност.  

 

Местообитан

ие на 

Eurotestudo 

hermanni 

boettgeri  

 

Площ на 

местообитани

ето в имота, 

m2 

 

Соларни 

модули в 

местообитание

то, Брой 

Обща площ 

заета от 

соларни 

модули в 

местообитание

то, m2 

 

Обща 

свободна площ 

не заета от 

соларни 

модули в 

местообитание

то, m2  

12,24 199051 27508 71245,72 127805,28 
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12,25 499745 67928 175933,52 323811,48 

12,26 699999 96280 249365,20 450633,80 

Общо 12.24, 

25, 26 

1398795 191716 496544,44 902250,56 

Общата площ на местообитанието в границите на поземлените имоти 12.24, 12.25 

и 12.26 е 110.478 ha. При реализиране на проекта се засягат 49.654 ha. Към тази площ 

трябва да бъдат прибавени  0,9 ha за подстанция, 0.11ha за трафопостове и 2,97 ha за 

пътна мрежа. Общата засегната площ е 53,63 ha. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

С алтернативния вариант на проекта се цели предотвратяване, намаляване и 

възможно отстраняване на прогнозираните неблагоприятни въздействия, от 

реализацията на предлагания проект за ФВЦ, върху местообитанията на вида, в защитена 

зона BG0000151 Айтоска планина. 

Местообитание 

в имот 

Площ  на 

местообитанието 

в имота, м2 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

бр 

Площ на 

един 

соларен 

модул, 

м2 

Обща площ заета от 

соларни модули в 

местообитанието, м2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули в 

местообитанието, м2 

12.24 172088 27508 2,59 71245,72 100842,57 

12.25 395537 60578 2,59 156897,02 238640,14 

12.26 537158 78384 2,59 203014,56 334143,45 

ОБЩО, 12.24, 

25 и 26 
1104783 166470   431157,30 673626,16 

1. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между деретата и границите на имот 12.24, с което площта на засегнатото 

местообитание се намалява с 2.7 ha. 

2. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между деретата и границите на имот 12.25, с което площта на засегнатото 

местообитание се намалява с 1.55 ha. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между дерето и границите на имот 12.26, с което площта на засегнатото 

местообитание се намалява с 8.165 ha. 

Буферната зона ще намали засегнатата площ на местообитанието с 12.405 ha. 

4. Да бъдат намалени в имот 12.25 броя на соларните панели от 67928 броя с площ 

засягаща местообитанието 17.593ha на 60578 броя с площ 15.689ha. 

5.  При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да  се намали броя на соларните 

панели в имот 12.26 от  96280 броя с площ 24.936 ha на  78384 броя с площ 20.301 ha.  

Общият брой намалени соларни панели в имот 12.25 и 12.26 е 25246 броя с площ 

6.539 ha от местообитанието. 

6. Да отпадне от проекта 0.17 ha пътна мрежа в имот 12.26, поради изключване от 

проекта. 

 7. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на  

трафопостовете в имот 12.25 с 1 брой и в имот 12.26  4 брой с обща площ  0.096 ha. 

8. Да се редуцира площта в имот 12.26 с 14.443 ha поради отпадане на природно 

местообитание 62А0 и съседна до него територия, заедно с 20 метровата буферна зона. 

 При изграждане на ФВЦ при алтернативния вариант ще бъдат засегнати слабо 

пригодни местообитания на вида в размер на 43.11ha. Към тази площ трябва да се 

включат 0.9 ha за подстанция, 0.10 ha за трафопостове и 2.80 ha за пътна мрежа. Така 

общата засегната площ е 31.225 ha, което е  0.05% от площта на местообитанието в 

национален мащаб и 0.22% от неговата площ в границите на защитената зона. Отнетата 

площ от слабо пригодни местообитания е под приетия праг от 1% съгласно Директива 
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92/43ЕЕС, за очаквани негативни въздействия за местообитанието  и няма да засегнат 

ПС на вида в рамките на защитената зона. 

 5194 (1279). Пъстър смок (Elaphe sauromates)  

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

Според специфичната информация получена в резултат на проект: "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I", поземлените имоти, върху които се предвижда разполагане на ФВЦ,  не са 

ефективно заети местообитания от пъстрия смок (Elaphe sauromate).  

 

Местообитание 

на Пъстрия 

смок в 

поземлени 

имоти 

 

Площ на 

местообитанието 

в имота, m2 
 

 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

брой 

Обща площ 

заета от соларни 

модули в 

местообитанието 

m2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули 

в 

местообитанието, 

m2 

12,24 199051 27508 71245,72 127805,28 

12,25 499745 67928 175933,52 323811,48 

12,26 699999 96280 249365,20 450633,80 

ОБЩО 12.24,25, 

26 

1398795 191716 496544,44 902250,56 

При реализиране на проекта ще бъдат засегнати  496544,44 m2 или 49,654 ha от 

изоставени земеделски земи – орни ниви, при неполивни условия, 10-та категория,  с 

ниска степен на значимост. Тази засегната площ от местообитанието, заедно с  

инфраструктурата, подстанция и трафопостове е 53,63 ha. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

Алтернативният вариант дава възможност констатираните несъответствия между 

разглежданият проект, в тази защитена зона, и опазването на местообитанията на вида 

да бъде разумно направляван и стимулиран процесът на техногенно застрояване. 

 Реализацията на алтернативния проект за ФВЦ ще доведе до намаляване и 

възможно отстраняване на прогнозираните неблагоприятни въздействия от реализацията 

на предлагания проект за ФВЦ, върху защитена  зона BG0000151 Айтоска планина. 

Местообитание 

в имот 

Площ  на 

местообитанието 

в имота, m2 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

бр 

Площ 

на един 

соларен 

модул, 

m2 

Обща площ заета 

от соларни 

модули в 

местообитанието, 

m2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули 

в 

местообитанието, 

m2 

12.24 172088 27508 2,59 71245,72 100842,57 

12.25 395537 60578 2,59 156897,02 238640,14 

12.26 537158 78384 2,59 203014,56 334143,45 

ОБЩО, 12.24, 

25 и 26 
1104783 166470   431157,30 673626,16 

За да бъде намалено въздействието върху местообитанието на вида в защитената 

зона се предлагат следните промени в проекта: 

1. Да се изключи от проекта площта от 20 метрова буферна зона, засягаща 

местообитанието с граничещите деретата, в поземлените имоти 12.24 -  2.7 ha ; ,1225 - 

1.55 ha и 12.26 - 8.165 ha. 
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2. В имот 12.25 да се намали  в проекта  броя на соларни панели от 67928 броя с 

площ 17.593 ha, засягащи местообитанието, на 60578 броя с площ 15.689 ha. Намалението 

на соларните панели е с 7350 и освободената  площ от местообитанието с 1.904 ha. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броя на соларните 

панели  в  имот 12.26 от 96280 броя с площ 24.936 ha на 78384 броя с площ 20301ha. 

Намалението на панелите е с 17896 броя с площ 4.350 ha. 

4. Да отпадне от проекта 0.17 ha пътна мрежа в имот 12.26, поради изключване на 

тази част от местообитанието от проекта. 

5.  При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на 

трафопостовете в имот 12.25 с 1 брой и в имот 12.26  4 брой с обща площ  0.096 ha. 

6. Да се редуцира площта на местообитанието в имот 12.26 с 14.443 ha поради 

изключване от проекта на природно местообитание 62А0 и съседна до него територия. 

Тази територия остава извън границите на ФВЦ. 

 При реализиране на алтернативния проект се отнемат 43.11 ha от 

местообитанието в зоната. Към тази площ трябва да се прибави  0.9 ha за подстанция, 

2,80 ha за пътна мрежа и 0.10 ha за трафопостове. Общата засегната площ от 

местообитанието е 46.91 ha, което е 0.008% от тяхната площ в национален мащаб и 0.2% 

от площта им в защитената зона. 

Засегнатите  площи  са под приетият праг от 1% за отрицателно въздействие 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС, според която площта на местообитанията, както и 

площта на местообитанията в добро състояние не следва да намалява в краткосрочен и 

дългосрочен аспект. 

В случая засегнатите местообитания са с ниска значимост на пригодност. 

Въздействието няма да доведе до промяна в ПС на вида.  

В категорията „Други значими животински видове в защитена зона 

BG0000151 Айтоска планина от Приложение 3 на ЗБР 

 Змии (Serpentes) 

 В Приложение 3 на ЗБР са включени ивичестият смок (Elafe quatrolineata), сива 

водна змия (Natrix tessellata), пепелянка (Vipera amodites), които са защитени от 

международни конвенции с категория – С. 

При реализиране на проекта за ФВЦ няма за бъдат засегнати  нискостъблени гори 

и храсти, в скалисти и други места, с добре развит микрорелеф, на огрявани от слънцето 

склонове, които са потенциални местообитания на ивичестия смок. Проектът за ФВЦ ще 

се реализира на територия, която е лишена от повърхностни водни тела, реки, блата и 

други водоеми, които са местообитание на сивата водна змия. Пепелянката предпочита 

открити, каменисти, припечни места, обрасли с висока тревиста растителност, папрати, 

храсталаци и обикновено с достатъчно подземни дупки за укрития. Изграждането на 

ФВЦ не засяга такива терени. Не се очаква пряко и косвено въздействие, върху 

посочените видове, от изграждане на ФВЦ. 

 Гущери 

Поземлените имоти, върху които се проектира изграждане на ФВЦ, са изоставени 

орни земи, след възстановяване на собствеността и в този си вид сега те могат да бъдат 

отнесени към пустеещи земи,  където средата в тях е формирана от тревостои с различни 

височини и групи и ивици от храсти. В такива пустеещи земи, гръбначната фауна е много 

по-богата от тази на обработваемите  земи. Типични, за такива територии от гръбначната 

фауна, са гущерите от семейство Lacertidae. Европейският зелен гущер (Lacerta viridis) е 

разпространен в цялата страна. Предпочита сухи и слънчеви места – скалисти терени и 

поляни, обраснали с храсти или редки гори. Въздействието върху този вид ще бъде в 

зависимост от сезона, през който се извършва строителството. През есенно-зимния 

период видът ще бъде в латергия под земята и въздействие не се очаква. През топлите 
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месеци на годината ще се дистанцира от  строителната територия. По време на 

експлоатацията няма да бъде ограничен от миграция и на територията на ФВЦ, поради 

наличие на отвори  в  постоянната  ограда,  които гарантират свободното преминаване в 

границите на ФВЦ и излизането от тази територия. 

 Други видове, включени в Приложение 3 на ЗБР са  Ивичест гущер (Lacerta 

trilineata trilrneata), Степен гущер (Podarcis muralis), Кримски гущер (Podarcis taurica 
taurica). Потенциални местообитания на Ивичестия гущер са сухи тревисти склонове, 

където се крие под камъни и храсти, в дупки на гризачи. Среща се в Дунавската 

равнина на изток от Плевен, по Черноморието, в Горнотракийската низина и по долината 

на Струма на юг от Кресна. Кримският гущер предпочита сухи местности с тревиста и 

храстова растителност. Разпространен в Дунавската равнина,  Добруджа, 

Черноморието, Тракия и долината на Струма до Горна Козница. 

Сегашният вид на земеделските земи може да бъде отнесен към пустеещи земи с 

характерна тревна и храстова растителност, поради започнала  сукцесия, което я прави 

подходящо местообитание за посочените влечуги.  По време на реализация на проекта 

формираните шумови нива, наличието на работници и техника ще дистанцира тези 

видове от строителната  площадка  в съседните райони, които предлагат същите условия, 

като местообитание. Въздействието е временно, отрицателно до завършване на 

строително монтажните дейности. 

 По време на експлоатация на ФВЦ  

По време на експлоатационен режим на ФВЦ не се очаква въздействие върху 

влечугите. Цялостният процес на ФВЦ се контролира автоматично без обслужващ 

персонал. 

Бозайници (Mammalia) 

Територията, върху която се предвижда изграждане на ФВЦ, е разположена в 

близост до населени места, вилна зона, човешко присъствие и интензивен междуселищен 

път. На тази територия  отсъстват горски масиви и повърхностни водоеми, което е 

предпоставка за отсъствие на постоянни местообитания и временно пребиваване на 

представители на едрата гръбначна бозайна фауна. При направените проучвания не е 

установено присъствието на едри бозайници на тези земеделски земи. От дребните 

бозайници е регистрирано наличието на полската мишка (Apodemus agrarius) от Разред 

Гризачи (Rodentia), от Разред Зайцеподобни (Lagomorpha) - Европейски див заек (Lepus 

europaeus). На територията на бъдещата ФВЦ отсъстват повърхностни водни обекти, 

които могат да бъдат местообитание на видрата. Единственото находище на този вид е в 

язовир „Ахелой“, и р. Ахелой  при  с. Александрово, които са отдалечени от тези 

поземлени имоти и не се очаква пряко или косвено въздействие върху местообитанията 

на вида. Отсъствието на горски масиви предопределя отсъствието на Европейски вълк 

(Canis lupus), в тази част на зоната. Това е вид, който предпочита трудно достъпни 

планински райони с гори, храсталаци, скали, ждрела. За придвижванията си използва 

открити пространства, но предимно по високи, билни пътеки и горски пътища. 

Поземлените имоти, определени за ФВЦ, не са местообитания на вида, негова 

хранителна база или подходяща сърцевина зона за размножаване. 

По време на извършване на строително-монтажните дейности ще бъдат засегнати 

местообитания на дребни бозайници. Въздействията ще имат временен и краткосрочен 

характер, предвид бързата приспособимост на видовете към нови условия в съседни 

територии, които предлагат същите условия. Въздействие върху бозайниците се очаква 

и от повишено човешкото присъствие, шумови нива от строителните дейности и 

използваната строителна и транспортна техника. Тези въздействия ще доведат до 

напускане на обитаваните местообитания и видовете да се дистанцират в съседни 

територии, отдалечени от източника на шум. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Европейския лалугер (Spermophilus citellus) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

С изграждането на ФВЦ се предвижда промяна предназначението на 

земеделските земи, които са класифицирани, като оптимално и субоптимално 

потенциално местообитание на Европейския лалугер. В поземлен имот 12.26 се засяга 

площ на субоптималните потенциални местообитания на този вид. В поземлен имот 

12.24 и 12.25, се отнемат потенциалните местообитания на вида.  
 

Местообитание 

на Spermophilus 

citellus 

 

Площ на 

местообитанието 

в имота, m2 

 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

Брой 

Обща площ заета 

от соларни 

модули в 

местообитанието 

m2 

 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули 

в 

местообитанието, 

m2 

12,24 124625 22108 57259,72 67365,28 

12,25 466127 65084 168567,56 297559,44 

12,26 625653 84400 218596,00 407057,00 

Общо 12.24, 25, 26 1216405 171592 444423,28 771981,72 

При монтаж на  87192 броя соларните панели в поземлен имот 12.24 и 12.25, което 

е 22,58 ha от потенциалните местообитания на вида. В поземлен имот 12.26 се разполагат  

84400  броя  соларни панели с площ 21.859 ha, което представлява 21,86 ha от площта на 

субоптималните потенциални местообитания.   

Независимо, че засегнатите площи са под приетия праг от 1% съгласно Директива 

92/43 ЕЕС се предлага  алтернативен  вариант на инвестиционното предложение, който 

ще доведе до намаляване и възможно отстраняване на прогнозираните неблагоприятни 

въздействия от реализацията на предлагания проект за ФВЦ, както върху 

местообитанията на вида, така и върху защитена зона BG0000151 Айтоска планина. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

За да бъде намалено въздействието върху потенциалните местообитания на вида 

в защитената зона, се предлагат следните промени в проекта: 

Местообитание 

в имот 

Площ  на 

местообитанието 

в имота, м2 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

бр 

Площ 

на един 

соларен 

модул, 

м2 

Обща площ заета 

от соларни 

модули в 

местообитанието, 

м2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули 

в 

местообитанието, 

м2 

12.24 172088 22108 2,59 57259,72 114828,57 

12.25 395537 0 2,59 0,00 395537,16 

12.26 537158 71504 2,59 185195,36 351962,65 

ОБЩО, 12.24, 

25 и 26 
1104783 93612   242455,08 862328,38 

1. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова 

буферна зона между дерето и границите на имот 12.25, с което площта на застрояване 

върху потенциални местообитания се намалява с 1.55 ha и в имот 12.26 с 8.165 ha. 

2. В окончателния проект на ФВЦ да се изключат 65084 броя соларни панели в имот 

12.25, с което се освобождават потенциални местообитания на вида, в размер на 39.554 

ha. 

3. В имот 12.26 да се намали броя на соларните панели от 84400 броя с площ 21.859 

ha на 71504 броя с площ 18.519 ha. 

Общият брой соларни панели, в този имот, се намалява с 12896 броя и освобождаване на 

3.340 ha от застрояване на потенциални местообитания. 
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3. Да се изключат от имот 12.26 14.44 ha от разполагане на соларни панели, поради 

изключване на  от проекта. Тази площ остава извън границите на ФВЦ. 

4. Да отпадне от проекта 0.17 ha пътна мрежа в имот 12.26, поради изключване на 

тази част от местообитанието от проекта. 

5.  При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на  

трафопостовете в имот 12.25 с 1 брой и в имот 12.26  4 брой с обща площ  0.096 ha. 

При реализиране на алтернативния вариант за ФВЦ се засягат 24.24ha, от които 

11.12 ha оптимални и 13.12 ha субоптимални местообитания на вида, в зоната. Отнетите 

площи са 0.29% от потенциални местообитания в защитената зона и 0.0019% от тези 

местообитания в национален мащаб, както и 0.3% субоптимални местообитания в зоната 

и 0.002% от тези местообитания в национален мащаб. 

Засегнатите площи от потенциалните и субоптимални потенциални 

местообитания на вида са под приети праг от 1%, съгласно Директива 92/43 ЕЕС, за 

значимост на въздействието върху тези местообитания в национален мащаб и в 

границите на защитената зона. Като се има предвид, че съседните поземлени имоти са 

също потенциални местообитания на вида, както и обширните площи от субоптимално 

потенциално местообитание, не се очаква нарушаване на ПС на вида в зоната. 

2633 Европейски пъстър пор (Vormela peregusna) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

Видът не е установен на територията на защитената зона. Съгласно 

специфичната информация, получена в резултат на проект: "Картиране и определяне на 

природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I", цялата 

територия на бъдещата ФВЦ е определена, като потенциално местообитание и 

оптимален хранителен потенциал на Европейски пъстър пор. 
 

Местообитани

е на 

Европейския 

пъстър пор в 

поземлени 

имоти 

 

Площ на 

местообитаниет

о в имота, m2 
 

 

Соларни 

модули в 

местообитани

е-то, брой 

 

Обща площ 

заета от 

соларни 

модули в 

местообитаниет

о m2 

 

Обща свободна 

площ не заета 

от соларни 

модули в 

местообитаниет

о, m2 

 

12,24 199051 27508 71245,72 127805,28 

12,25 499745 67928 175933,52 323811,48 

12,26 699999 96280 249365,20 450633,80 

ОБЩО 

12.24,25, 26 

1398795 191716 496544,44 902250,56 

С реализиране на предложения проект за ФВЦ се отнемат 49,65 ha  от 

потенциалните местообитания на вида, както и площи от неговия оптимален хранителен 

потенциал, в защитената зона. Към тази площ трябва да се включи и изграждане на 

подстанция на площ от 0.9 ha, пътна мрежа 2,80 ha и трафопостове на 0.10 ha, с което 

общата засегната площ е 53.63 ha. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

С прилагане на алтернативния вариант на проекта за ФВЦ, се постига намаляване и 

възможно отстраняване на прогнозираните неблагоприятни въздействия, от 

реализацията на сега предлагания проект за ФВЦ, върху местообитанията на 

разглеждания вид, както и върху защитена  зона BG0000151 Айтоска планина. 

Местообитание 

в имот 

Площ  на 

местообитанието 

в имота, m2 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

бр 

Площ 

на един 

соларен 

модул, 

m2 

Обща площ заета 

от соларни 

модули в 

местообитанието, 

m2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули 

в 

местообитанието, 

m2 
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12.24 172088 27508 2,59 71245,72 100842,57 

12.25 395537 60578 2,59 156897,02 238640,14 

12.26 537158 78384 2,59 203014,56 334143,45 

ОБЩО, 12.24, 

25 и 26 
1104783 166470   431157,30 673626,16 

За да бъде намалено въздействието върху потенциалните местообитания на вида, в 

защитената зона, се предлагат следните промени в проекта: 

1. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова буферна 

зона между дерето и границите на имот 12.24, с което площта на застрояване върху 

потенциални местообитания се намалява с 2.696 ha, в имот 12.25 с 1.554 и в имот 12.26 с 

8.165 ha. 

2. В имот 12.25 да се намали броя на соларните панели от 67928 броя с площ 17.593 

ha, на 60578 броя с площ 15.689 ha. Броят на панелите се намалява с 7350, а освободената 

площ от застрояване е 2.104 ha.  

3. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ в имот 12.26 да се намали боря на 

соларните панели от 96280 броя с площ 24.936 ha на 78384 броя с площ 20.301 ha. 

Намаляване на панелите е с 17896 броя и освободена площ от застрояване 4.635 ha. 

4. Да се изключат от имот 12.26 14.44 ha от разполагане на соларни панели, поради 

изключване на природно местообитание 62А0 и съседните му имоти. Тази площ остава 

извън границите на ФВЦ. 

5. Да отпадне от проекта 0.17 ha пътна мрежа в имот 12.26, поради изключване на 

тази част от местообитанието от проекта. 

6.  При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на  

трафопостовете в имот 12.25 с 1 брой и в имот 12.26  4 брой с обща площ  0.096 ha. 

При реализация на алтернативния вариант на проекта за ФВЦ ще бъдат засегнати 

43.11 ha потенциалните местообитания на вида, както и неговия оптимален хранителен 

потенциал. Към тази площ трябва да се включи и изграждане на подстанция на площ от 

0.9 ha,  пътна мрежа 2,80 ha и трафопостове на 0.10 ha.   Общата засегната площ е 46.91 

ha, което е 0.4% от потенциалните местообитания и оптималния хранителен потенциал 

на вида, в защитената зона и 0.0017% от тези местообитания на национално ниво. 

Отнетата площ  не  надвишава приетия праг от 1% по Директива 92/43 ЕЕС за очаквано 

въздействие. Намаляването, на земеделската земя, е в малки размери и няма да се отрази 

на популацията на  вида. 

В категорията „Други значими видове бозайници в защитена зона BG0000151 

Айтоска планина“ 

От тази категория в Приложение 3 на ЗБР са посочени 4 вида бозайници: Таралеж 

(Erinaceus concolor), Обикновен сънливец  (Myoxus glis или Glis glis), Горски сънливец 

(Dryomys nitedula), Лешников сънливец  (Muscardinus avellanarius).  

Няма данни за регистриране на таралежа в района и в границите на разглежданите 

поземлени имоти, определени за ФВЦ.  Трите вида сънливци са обитатели на 

широколистни, смесени или иглолистни гори. Обикновеният сънливец по-рядко обитава 

скалисти местности и овощни насаждения, като понякога се заселва и в подпокривните 

пространства на сгради. Горският сънливец в някои случаи може да се засели дори в 

обраснали с храсти дюни. Живее в гнезда и хралупи, които изгражда по дърветата или 

използва напуснати гнезда от птици. Лешниковият сънливец предпочита храсталаци и 

гори. Укрива се в кълбовидни гнезда, които строи на 1 – 2 m над земята, обикновено в 

гъсти храсти, като шипка или леска. 

Територията на поземлените имот, определена за ФВЦ, е лишена от горска 

дървесна растителност и не отговаря на характеристиките за потенциално местообитание 

на посочените видове сънливци. Отсъстват стари дървета с хралупи, които са 
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местообитание на горския сънливец. Няма данни за наличие на представители от 

семейство Порови – Невестулка (Mustela nivalis), Степен пор (Mustela eversmanni). 

По време на експлоатация на ФВЦ  

По време на експлоатационния режим на ФВЦ не се очаква въздействие върху 

бозайниците. Цялостният процес на ФВЦ се контролира автоматично без обслужващ 

персонал, без допълнителна техника и формиране на допълнителни шумови нива. 

Бариерен ефект  

 Ограждения 

Съгласно дефиницията за „бариера“ се възприема физическа бариера, която 

намалява или спира възможността за успешното преминаване на индивиди между две 

благоприятни местообитания. В повечето случаи, бариерите са линейни обекти (пътища, 

големи реки) или големи компактни територии с неблагоприятни местообитания за 

съответния вид (големи населени места, високи планини, обработваеми монокултурни 

блокове и др.). 

Площта на ФЕЦ ще има охранителна ограда, която създава допълнителен 

бариерен ефект, който възпрепятства различните групи животни – пълзящи и ходещи, да 

имат връзка със съседни местообитания. За да не се прекъсва връзката на животните, в 

територията на ФВЦ и съседните терени в предвидената нова ФВЦ, в основата на 

мрежената ограда ще има светъл отвор от 0.20 m, който осигурява безпрепятствена 

миграция от територията на ФВЦ към съседни площи и обратно на земноводни, влечуги 

и дребни бозайници за генетична обмяна, по време на размножителния период. За едрите 

бозайници, включени в защитената зона, като Европейски вълк (Canis lupus), 

Добружански (черногръд златист) хомяк (Mesocricetus newtoni), изградените съоръжения 

не представляват бариера при миграция поради отсъствието на двата вида от територията 

на защитената зона. Видрата (Lutra lutra) не обитава поземлените имоти, определени за 

ФЕЦ, поради отсъствие на повърхностни водни тела, пригодни като местообитание на 

вида. 

Прогнозна оценка за въздействие върху фауната  
Териториален обхват на въздействие: локален  

Степен на въздействие: незначителна  

Продължителност на въздействието: за периода на строителството  

Честота на въздействието: ежедневно – за ограничен период от време  

Кумулативен ефект: не се очаква  

Трансгранични въздействия – не се очакват. 

Прилепи (Chiroptera) 
От посочените 4 защитени вида прилепи, в зоната, само Голям нощник (Myotis 

myotis) и Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus) могат да използват територията на 

инвестиционното предложение за бъдеща ФВЦ, като тяхна ловна територия и трофична 

база. В границите на поземлените имоти, включени в ПУП – ПРЗ, отсъстват дневни, 

летни и зимни убежища за прилепите, поради открития характер на релефа, ниска тревна 

и храстова растителност, отсъствие на стари  дървета  с хралупи и отсъствие на подземни 

убежища. Предпочитаните хабитати от четирите вида прилепи в защитена зона 

BG0000151 Айтоска планина са представени в следващата таблица. 

Таблица 42 Вид на  убежищата, ловните територии и присъствие  в границите на 

ФВЦ 
 

Вид 

Типове 

убежища 

Тип ловна 

територия 

Присъствие в 

границите на ФВЦ 

Голям нощник   

Myotis myotis 

Обитава подземни 

убежища.  

Ловува в открити  

терени, пасища, 

ливади  

Присъства 
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Дългоух нощник   

Myotis bechsteini 

Горски вид, 

обитава  

стари гори, 

предимно в 

планинския пояс.  

В гористи райони.  

Влажни 

местообитания.  

Отсъства 

Малък подковонос 

Rhinolophus 

hipposideros 

Постройки, 

подземни 

убежища.  

Гористи терени и  

храсталаци, край 

скали  

Отсъства 

Остроух нощник  

Myotis blythii оxygnathus 

Подземни 

находища до 800 

п.надм.в.  

Пасища, ливади и 

открити площи.  

Присъства 

Преки въздействия 

Не се очакват, преки  въздействия  върху  прилепната фауна, в процеса на 

израждане на ФВЦ. Извършващите се дейности не засягат дневни, летни и нощни 

убежища на прилепите, поради тяхното отсъствие от територията на бъдещата ФВЦ. 

Реализацията на проекта ще се извършва през светлата част на деня, когато прилепите не 

ловуват и няма да се окаже пряко въздействие върху видовете и структурата на тяхната 

популация, в защитената зона. 

Цялата територия на поземлените имоти, определени за ФВЦ, е потенциална ловна 

територия на Голям нощник (Myotis myotis) и Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus). 

С реализацията на ПУП-ПРЗ се засягат трофични местообитания на тези два вида.  

1324 Голям нощник (Myotis myotis) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 
Предложеният проект, за изграждане на нова ФВЦ в землището на с. Лъка, включва 

земеделски земи 10 категория, при неполивни условия с площ 139.8795 ha.  

 

Местообитан

ие на Голям 

нощник в 

поземлени 

имоти 

 

Площ на 

местообитани

ето в имота, 

m2 
 

 

Соларни 

модули в 

местообитан

ие-то, брой 

 

Обща площ 

заета от 

соларни 

модули в 

местообитани

ето m2 

 

Обща 

свободна площ 

не заета от 

соларни 

модули в 

местообитание

то, m2 

 

12,24 199051 27508 71245,72 127805,28 

12,25 499745 67928 175933,52 323811,48 

12,26 699999 96280 249365,20 450633,80 

ОБЩО 

12.24,25, 26 

1398795 191716 496544,44 902250,56 

С реализацията на предложения проект се засягат 49,65 ha потенциални ловни полета на 

вида. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

Алтернативният вариант, на разглеждания проект за ФВЦ, дава възможност за 

намаляване и възможно отстраняване на прогнозираните неблагоприятни въздействия от 

реализацията на сега предлагания проект за ФВЦ, върху трофичната база на вида в 

зоната. 

Местообитание 

в имот 

Площ  на 

местообитанието 

в имота, м2 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

бр 

Площ 

на един 

соларен 

модул, 

m2 

Обща площ заета 

от соларни 

модули в 

местообитанието, 

m2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули 

в 

местообитанието, 

m2 

12.24 172088 27508 2,59 71245,72 100842,57 

12.25 395537 60578 2,59 156897,02 238640,14 



 

84 

 

12.26 537158 78384 2,59 203014,56 334143,45 

ОБЩО, 12.24, 

25 и 26 
1104783 166470   431157,30 673626,16 

За да бъде намалено въздействието, върху потенциалните ловни местообитания на 

вида в защитената зона, се предлагат следните промени в проекта: 

1. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова буферна 

зона между деретата и границите на имот 12.24, с което площта на застрояване върху 

потенциални ловни местообитания се намалява в 12.24 с 2.7 ha, в имот 12.25 с 1.554 и в 

имот 12.26 с 8.165 ha.  

2. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броя на соларните  панели  

в имот 12.25 от 67928 броя с площ 17.593 ha на 60578 броя с площ 15.689. Соларните 

панели се намаляват с 7350 броя и освободена площ от застрояване 1.904 ha ловни 

територии. 

3. Да се изключат  от  имот  12.26  14.44  ha от разполагане на соларни панели, поради 

изключване на природно местообитание 62А0 и съседните му имоти от проекта. Тази 

площ остава извън границите на ФВЦ. 

5. Да отпадне от проекта 0.17 ha пътна мрежа в имот 12.26, поради изключване на тази 

част от местообитанието от проекта. 

6.  При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на трафопостовете 

в имот 12.25 с 1 брой и в имот 12.26  4 брой с обща площ  0.096 ha. 

При реализиране на алтернативния вариант се засягат 43.11 ha от потенциални 

ловни местообитания на вида. Засегнатата площ от потенциалните подходящи ловни 

местообитания на вида е 0.23% от площта на потенциални ловни местообитания в 

защитената зона и 0.006% от площта на потенциални ловни местообитания в национален 

мащаб. Засегнатата площ в зоната е под приетия праг от 1%, съгласно Директива 92/43 

ЕЕС, за отрицателно изменение и намаляване на площта на ловните местообитания, като 

цяло и в дългосрочен аспект не надвишава този праг. 

 1307 Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

Според данните от проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове - фаза I“ (МОСВ 2013), земеделските 

земи определени за територия на ФВЦ са потенциални ловни местообитания на вида в 

зоната. 

 

Местообитан

ие на 

Остроух 

нощник в 

поземлени 

имоти 

 

Площ на 

местообитани

ето в имота, 

m2 
 

 

Соларни 

модули в 

местообитан

ие-то, брой 

 

Обща площ 

заета от 

соларни 

модули в 

местообитани

ето m2 

 

Обща 

свободна площ 

не заета от 

соларни 

модули в 

местообитание

то, m2 

 

12,24 199051 27508 71245,72 127805,28 

12,25 499745 67928 175933,52 323811,48 

12,26 699999 96280 249365,20 450633,80 

ОБЩО 

12.24,25, 26 

1398795 191716 496544,44 902250,56 
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Площта, на  ловните  потенциални  местообитания, в трите поземлени имота е 

139.879 ha. При реализиране на предложения проект ще бъдат отнети от потенциалните 

ловни полета на вида 49,65 ha. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

За да бъде намалено въздействието, върху потенциалните ловни местообитания 

на вида в защитената зона, се предлагат следните промени в проекта: 

Местообитание 

в имот 

Площ  на 

местообитанието 

в имота, м2 

Соларни модули 

в 

местообитанието, 

бр 

Площ на 

един 

соларен 

модул, м2 

Обща площ заета 

от соларни 

модули в 

местообитанието, 

м2 

Обща свободна 

площ не заета от 

соларни модули в 

местообитанието, 

м2 

12.24 172088 27508 2,59 71245,72 100842,57 

12.25 395537 60578 2,59 156897,02 238640,14 

12.26 537158 78384 2,59 203014,56 334143,45 

ОБЩО, 12.24, 

25 и 26 
1104783 166470   431157,30 673626,16 

1. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова буферна 

зона между деретата и границите на имот 12.24, с което площта на застрояване, върху 

потенциални ловни местообитания, се намалява в него с 2.7 ha, в имот 12.25, с 1.554 

ha  и в имот 12.26 с 8.165 ha.  

2. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броя на соларните  панели 

в имот 12.25  от  67928  броя  с площ 17.593 ha на 60578 броя с площ 15.689. Соларните 

панели се намаляват с 7350 броя и освободена ловна територия от застрояване с 1.904 ha. 

3. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броя на соларните панели 

в имот 12.26 от  96280 броя с площ  24.936 ha на 78384 броя с площ 20.301 ha. Соларните 

панели се намаляват общо с 37896 броя и освободена ловна територия от застрояване с 

4.635 ha. 

3. Да се изключат от имот 12.26 14.44 ha от разполагане на соларни панели, поради 

отпадане на природно местообитание 62А0 и съседните му имоти от проекта. Тази площ 

остава извън границите на ФВЦ. 

5. Да отпадне от проекта 0.17 ha пътна мрежа в имот 12.26, поради изключване на тази 

част от проекта. 

6.  При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на трафопостовете 

в имот 12.25 с 1 брой и в имот 12.26  4 брой с обща площ  0.096 ha. 

Реализацията на алтернативния вариант ще засегне 43.11 ha от трофичната база на  

вида в зоната., която е 0.23% от ловните местообитания на вида в защитената зона и 

0.006% от тези ловни местообитания в национален мащаб. Отнетата площ, от ловните 

местообитания на вида, е под приетия праг на значимост от 1%, съгласно Директива 

92/63ЕЕС, за отрицателно изменение и намаляване на площта на местообитанията и в 

дългосрочен аспект не надвишава този праг.  

Непреките въздействия  

Безпокойство, от формираните шумови нива по време на изграждане на ФВЦ, не се 

очаква поради извършване на всички дейности свързани с реализацията на проекта през 

светлата чест на денонощието, когато прилепите от тази територия отсъстват. 

Прилепите, излизат на лов през вечерните и нощни часове на денонощието, когато 

строителни дейности не се извършват.  

Според предложения проект за ФВЦ непреките въздействия засягат промяна на 

екологичните характеристики и структурата на 139.879 ha сухи тревни и храстови 
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съобщества, вследствие на засенчване от соларните панели, терените за изграждане на 

подстанция, трафопостове и вътрешна пътна мрежа.  

От цялата площ на трофичната база в зоната, пряко засегнати ще бъдат 49,76 ha, за 

двата вида прилепи, което представлява 0.27% от площта на ловните полета в зоната, а 

свободната площ, без панели  е 90.22 ha.  

При реализиране на алтернативния вариант, соларните панели се намалява с 7350 

броя, които освобождават от застрояване 1.904 ha ловна територия. При този вариант се 

намалява общата площ на инвестиционното предложение, която е трофична база за 

прилепите, с 29.401 ha (от 139.879 ha на 110.478 ha). От общата площ на ловните 

местообитания в защитената зона се отнемат 43.11ha или 0.23%. 

Обширните съседни територии имат същата тревна растителна покривка, която 

предоставя условия за изхранване на прилепната популация, посещаваща тази част от 

защитената зона. Трябва да се има предвид и ниското видово богатство на прилепите 

поради хълмистият и открит характер на територията, в тази част на зоната, и 

отсъствието на дневни, летни и зимни убежища за прилепите. Реализацията на ПУП-ПРЗ 

няма да доведе до прекъсване и нарушаване потенциални миграционни коридори, което 

заедно с отсъствието на преки въздействия гарантира целостта и естествените 

функционални характеристики на прилепната популация, в защитена зона BG0000151 

Айтоска планина. 

Изграждането на ФВЦ не трябва и не може да бъде разглеждано, като фактор, който 

предизвиква функционална фрагментация на потенциалните ловните местообитания на 

вида. Пространствената фрагментация е с въздействие, което е 0.23% от площта на 

потенциалните ловни местообитания в зоната, без да предизвикат структурни промени в 

популацията на двата вида, в защитената зона. Територията на ФВЦ попада в 

потенциални коридори с добра свързаност. Изграждането на ФВЦ няма да доведе до 

трайно прекъсване на ландшафтни елементи, използвани от прилепите по време на 

миграция, в границите на защитената зона. Изграждането на ФВЦ няма да доведе до 

пряка смъртност на прилепи, тъй като не се унищожават техни убежища. Строителните 

площадки са далеч от известните убежища на прилепи, поради което не се очаква 

въздействие върху тях. 

По време на експлоатация  

Присъствието на прилепи в непосредствена близост до функциониращата ФВЦ е 

свързано с тяхната хранителна активност над откритите земеделски площи. Ниското 

насекомно обилие в земеделските площи, предвидени за строеж на ФВЦ, е причина и за 

ниската численост на ловуващи прилепи. Това определя и ниска степен на въздействие 

на действащата ФВЦ. През нощните часове, когато прилепите извършват своите ловни 

миграции, цялата територия на ФВЦ се охранява с нощно осветление, което привлича 

голяма част от нощните насекоми. Тези насекоми са част от хранителния спектър на 

прилепите и те могат да ловуват успешно над територията на ФВЦ. 

Бариерен ефект.  

В повечето случаи бариерите са линейни обекти (пътища, големи реки), но подобен 

ефект могат да имат и големите компактни територии с непригодни местообитания за 

сухоземните животни (големи населени места, високи планини, обработваеми 

монокултурни блокове и др.). Проектът за ФВЦ предвижда разполагане на слънчеви 

панели в хоризонтално положение на височина 1.6 m от земната повърхност. Такава 

височина, на съоръжението, не може да се разглежда, като непреодолима изкуствена 

бариера за прилепите, чиято височина на полета, при търсене на храна, е  20-40 метра. 

Това техническо съоръжение не може да бъде бариера при търсене на храна, а 

източник на такава поради наличие на по-голямо количество насекоми, които се събират 

на изкуствената светлина, като мярка за охрана на обекта, през нощните часове.  
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Таблица 43 Вид на въздействието - начин, времетраене, продължителност 
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Голям нощник Myotis 

myotis 

+ 0 0 + 0 0 + 0 + 0 0.23 0 0 

Дългоух 

нощник 

Myotis 

bechsteini 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Малък 

подковонос 

Rhinolophus 

hipposideros 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Остроух 

нощник 

Myotis 

blythii 

оxygnathus 

 

+ 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

+ 

 

0 

 

0.23 

 

0 

 

0 

 

Птици (Aves) 

Защитена зона BG0000151 Айтоска планина е по Директива 92/43 ЕЕС за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, която частично припокрива 

защитена зона по Директива за птиците BG0000043 Емине и граничи на юг с поддържан 

резерват  BG0000270 Атанасовско езеро по Директива 2009/147 ЕЕС и  BG0000270 

Атанасовско езеро по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна. 

Разнообразието на ландшафта, в резервата, създава условия за присъствие на 

различни видове птици, както постоянни, така и временно пребиваващи, в търсене на 

храна. Местообитанията, за различните видове птици, са в зависимост от физико-

географските особености на терена, наклона и надморската височина, както и 

екологичните изисквания на отделните видове. 

 В защитена зона  BG0000151 Айтоска планина предмет на опазване са общо 117 

вида птици (62 вида, включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕЕС и 55 вида 

редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на 

Директива 2009/147/ЕЕС). 

В ДЕО са посочени Видовете включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕЕС 

Посочени са и Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в 

Приложение I на Директива 2009/147/EEC 

Очаквани въздействия 

 По време на строителството 

По време на строително монтажните работи, свързани с изграждането на ФВЦ, ще 

бъдат променени територии, в границите на защитена зона BG0000151 Айтоска планина. 

Промяната засяга по проект 139.879 ha (110.478 ha по алтернативен вариант) изоставена 
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обработваема земеделска земя, като естествени тревни и храстови местообитания от 

драка (Paliurus spina-christi). 

  При реализиране на проекта, се очакват въздействия върху птиците на местата, в 

които ще бъдат монтирани предвидените количества соларни панели, както следва: 

 Смущения в поведението на птиците, водещи до напускане на заеманата от тях 

територия. 

 Безпокойство.  

 Загуба на местообитания.   

Очакваните въздействия, върху птиците, са базирани на направените наблюдения, 

които са извършвани през годините, по време на миграциите на птиците по прелетния 

път Via Pontica в района, както и публикувани резултати за въздействията на подобни 

реализирани инвестиционни намерения в други страни. 

Загуба на местообитания и обезпокояване ще има за постоянно обитаващите 

видове птици, в този район. Голяма част от тях са наземно гнездящи и промяната на 

хабитата ще доведе до тяхното дистанциране от тези поземлени имоти в съседните 

територии, които предлагат същите условия. За различните видове птици, поземлените 

имоти, определени за реализиране на инвестиционното предложение за  изграждане на 

ФВЦ, могат да имат определено значение за различните етапи от техния жизнен цикъл 

на развитие. В тази връзка те могат да бъдат отнесени към няколко групи: 

 Местна популация – това са видове птици, които обитават тази и съседните 

територии през цялата година. 

 Мигриращи видове, които могат да бъдат: 

 Размножаващи – мигриращи видове, които използват територията за 

размножаване – гнездене  и отглеждане на ново поколение. 

 Зимуващи – видове, които използват територията през зимния сезон. 

 Преминаващи – преминаващи  през територията птици по време на 

пролетната и есенна  миграция или  видове, които мигрират през отделни 

сезони на територията на страната. 

От представените видове птици, предмет на опазване в защитена зона „Айтоска 

планина“, по-голямата част са видове от Приложение І на Директива 2019/147 ЕЕС, 

чието местообитание е свързано с повърхностни водни басейни и влажни места. Това са: 

Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Белоока потапница (Aythya niroca), Голям воден 

бик (Botaurus stellaris), Голяма бяла чапла(Egretta alba), Гривеста чапла (Ardeola 

ralloides), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 

Малка белочела гъска (Anser erythropus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Малка 

чайка (Larus minutus), Малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), Малък воден бик 

(Ixobrychus minutus), Малък горски водобегач (Tringa glareola), Малък корморан 

(Phalacrocorax рygmeus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Поен лебед (Cygnus 

cygnus), Речна рибарка (Sterna hirundo), Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), Ръждив 

aнгъч (Tadorna ferruginea), Сив жерав (Grus grus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), 

Червеногуша гъска (Branta ruficolis), Черна рибарка (Chlidonias niger). 

 Както и редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в 

Приложение I на Директива 2009/147 EEC - Белочела рибарка (Chlidonias leucopterus), 

Брегова лястовица (Riparia riparia), Бял ангъч (Tadorna tadorna), Голям гмурец (Podiceps 

cristatus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Голям зеленоног водобегач (Tringa 

nebularia), Голям свирец (Numenius arquata), Голям червеноног водобегач (Tringa 

erythropus), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Жълтокрака чайка (Larus 

cachinnans), Звънарка (Bucephala clangula), Зеленоножка (Gallinula chloropus), 

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Зимно бърне (Anas crecca), Кафявоглава 

потапница (Aythya  ferina), Качулата потапница (Aythya fuligula), Клопач (Anas clypeata), 

Крещалец (Rallus aquaticus), Кривоклюн брегобегач (Calidris ferruginea), Късокрил 
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кюкавец (Actitis hypoleucos), Лиска (Fulica atra), Лятно бърне (Anas querquedula),Малък 

брегобегач (Calidris minuta), Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Малък зеленоног 

водобегач (Tringa stagnatilis), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Ням лебед 

(Cygnus olor), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Посевна гъска (Anser fabalis), 

Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Речна чайка (Larus ridiundus), Сив брегобегач 

(Calidris temminckii), Сива гъска (Anser anser),  Сива патица (Anas  strepera), Сива чапла 

(Ardea cinerea), Сребриста булка (Pluvialis squatarola), Средна бекасина (Gallinago 

gallinago), Тъмногръд брегобегач (Calidris alpina), Фиш (Anas penelope), Червеноклюна 

потапница (Netta rufina), Черногуш гмурец (Podiceps nigricollis), Черноопашат 

крайбрежен. бекас (Limosa limosa), Шилоопашата патица  (Anas acuta). 

В границите, на поземлените имоти, определени за изграждане на ФВЦ, няма 

повърхностни, временни или постоянни водни тела, които могат да бъдат местообитание 

на водолюбиви и водоплаващи птици. Наличните водни басейни, на територията на 

защитената зона, като язовир „Ахелой“, р. Айтоска, р. Ахелой, микроязовир „Текме 

тарла 1“до с. Дрянковец, два микроязовира  в  с. Ябълчево изградени  на  Голяма река и 

на река Ахмакдере, както и в други населени места в и извън границите на защитената 

зона. Общата площ на терените, заети от водни площи само в община Айтос е 442.48 hа.  

В Стандартния формуляр е посочено, че в защитената зона има микроязовири, които 

предлагат условия за поддържане на популацията на двойки  черен ангъч (Tadorna 

ferruginea). Неговото присъствие е регистрирано, макар и рядко, в Добруджа, 

Лудогорието и около Бургас. В „Атлас на гнездящите  видове птици в България“ не се 

дава информация за местата, където има установено гнездене на този вид. Обитава реки, 

блата, езера, язовири, бракични водоеми и  морски крайбрежия, както и в малки 

микроязовири. В хранителния спектър на този вид има храна, както от животински, така 

и от растителен произход, която намира на сушата или във водата. Напролет се храни 

предимно с покълнали растения и семена, през лятото преминава на насекоми и дребни 

безгръбначни, а есента посещава селскостопанските земи и се храни със зърнени 

култури. 

Подходящи водни площи, като местообитание на вида са отдалечени от границите 

на поземлените имоти, върху които ще се изгради бъдещата ФВЦ, която няма да има 

пряко и косвено въздействие върху гнездящите двойки и тяхната популация. Големите 

водни басейни, като Бургаско езеро, язовир Мандра и водните площи в м. Пода, 

Атанасовско езеро, са отдалечени от предвидената територия на проекта за изграждане 

на ФВЦ, и няма да бъдат пряко и косвено повлияни от реализирането на проекта. ФВЦ 

ще се реализира на поземлени имоти, които са изоставени обработваеми земеделски 

земи, в непосредствена близост до населени места и налична пътна инфраструктура. Тази 

територия не се посещава от водолюбиви и водоплаващи птици, като място за хранене, 

размножаване и отглеждане на поколение. Двете дерета, които граничат с тези 

поземлени имоти, са сухи през годината. Тяхното оводняване е периодично след обилни 

валежи и топене на снежна покривка през пролетните месеци, когато те обират скатовите 

води. Изграждането на ФВЦ няма за има пряко и косвено въздействие, както върху 

популацията на водолюбивите и водоплаващи птици, така и върху техните потенциални 

местообитания, които са извън периметъра на проекта и отдалечени от тези земи. 

В момента изоставените и неизползвани по предназначение обработваеми 

земеделски земи са в период на обрастване с тревна  и храстова растителност от драки 

(Paliurus spina-christi и по-малко шипки (Rosa canina). Такива площи могат да бъдат 

подходящи местообитания за гнездене на някои видове птици. Широко разпространен и 

срещащ се вид дори в населени места, е червеногърбата сврачка (Lanius collurio). В 

границите на поземлените имоти, в който има разпръснати храсти от драка, не е 

установено наличие на стари гнезда от този вид. Неговата гнездова територия е между с. 

Рудник и с. Брястовец, върху развитата храстова растителност от драка. Този вид е 
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установен върху оградата  и носещата конструкция на такава фотоволтаична система 

изградена в с. Медвен. Въздействия, от новата ФВЦ, върху вида и неговите 

местообитания не се очакват. 

Други два вида, които използват храстовата растителност, като място за гнездене са 

Черночела сврачка (Lanius minor)  и белочела сврачка (Lanius nubicus). Гнездене на Lanius 

minor е регистрирано в UTM квадрат NH42 в района на с. Медово (южно от Медово до 

горския масив), в UTM квадрат NH41 североизточно от летище  Бургас и в UTM квадрат 

NH31 между Атанасовско езеро и пътя Бургас - кв. Ветрен. Белочела сврачка е 

регистрирана в UTM квадрат NH42 до с. Медово (южно от Медово до горския масив). 

Двата вида са редки в защитената зона и не е установено тяхното присъствие по време 

на размножаване, в границите на поземлените имоти, определени за ФВЦ. Тези площи 

могат да бъдат посещавани от двата вида, при търсене на храна. Въздействие, от 

реализиране на проекта, върху тях и техните местообитания не се очаква. 

Градинската овесарка (Emberiza hortulana), е гнездящо-прелетен и преминаващ 

вид, който обитава открити пространства в защитената зона, в която има 25-35 гнездящи 

двойки. Не са установени гнезда, в поземлените имоти определени за ФВЦ. Не е 

изключено тези територии да се използват от вида, като трофична база, по време на 

търсене на храна. Отрицателни въздействия върху вида и неговите местообитания не се 

очакват. Изграждането на ФВЦ засяга 0.23% от тяхната  ловна територии. 

Пустинните места, на защитената зона, се обитават от полската бъбрица (Anthus 

campestris). В границите на поземлените имоти този вид не е установен, но гнездящи 

двойки не е изключено да има по обезлесените хълмове  край  кв. Банево, община Бургас,  

с. Изворище и с. Брястовец, както и в района на с. Съдиево и обезлесените хълмове 

източно от град  Айтос. Това е вид, който използва за гнездене открити каменисти места 

и морски дюни. На територията на защитената зона е представен с 10-15 гнездящи 

двойки. Предвид близостта на поземлените имоти, включени в проекта за ФВЦ, до 

населени места, вилна зона и наличието на стада от овце през пролетта и лятото, 

движение на хора по черните полски пътища към частните имоти, не правят тези имот 

подходящи за гнездене на вида. 

Храстовата растителност е място за гнездене и от ястребогушото коприварче (Sylvia 

nisoria). Този вид посещава паркове и градини в населени места, както и промишлени 

райони. В зоната е представен с 35-50 двойки. Подходяща гнездова територия, за този 

вид, са земите северно от границите на поземлените имоти, определени за ФВЦ. До този 

момент не е установено гнездене в тях, но не е изключено след изграждане на ФВЦ, 

видът да гнезди в откритото пространство между редовете от панели, каквито случаи са 

наблюдавани. 

Макар и малка част от посочените в приложения списък видове птици са свързани 

с горски масиви и открити пространства пред тях. Широколистни гори с преобладаване 

на дървесна растителност от Quercus има в различни части на зоната. Тези горски масиви 

са потенциални местообитания и места за размножаване на грабливите видове птици, 

както и на други видове свързани с гората. Тези широколистни гори са разположени по 

южните склонове на Айтоска Стара планина, на запад до населените места с. Съдиево, с. 

Миролюбово и кв. Ветрен на община Бургас и на юг до град Каблешково, както и 

източните склонове, западно от пътя Каблешково – с. Медово, с. Порой  и  с. Гълъбец. 

Част от тези широколистни гори включват  източни гори от космат дъб, които са обявени 

като местообитание 91АА и 91МО Балкано-панонски церово горунови гори. 

В Стандартния формуляр е посочено, че защитена зона „Айтоска планина“ е 

подходящо място за гнездене на царския орел (Aquila heliaca). До този момент това не е 

установено. Миграцията на източно европейския царски орел е проучена за първи път в 
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рамките на Проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях 

места от мрежа-та  Натура 2000 в България”. Благодарение на сателитното 

проследяване на 22 млади царски орела информацията е много повече за местата, където 

птиците зимуват, временното им пребиваване и за начина им на живот. 

Видът предпочита хълмисти райони, където има гористи места или такива с ивици 

или групи дървета, които се редуват с открити пространства – пасища, селскостопански 

площи, пустеещи земи. Основните дървета, използвани за гнездене, са хибридните 

тополи (Populus sp.), следвани от различни видове дъб (Quercus frainetto, Quercus 

pubescens, Quercus cerris, Quercus petraea). В по-редки случай гнездата се разполагат 

върху бял бор (Pinus silvestris), обикновен бук (Fagus sylvatica) и салкъм (Robinia 

pseudoacacia).  

Царският орел ловува на открити терени - пасища, ниви, голи хълмове. Основна 

негова храна в България е таралежът (Erinaceus concolor), лалугерът (Spermophilus 

citellus), заекът, полевките и други животни. В храната на двойките от Югоизточна 

България осезателно присъстват влечуги – сухоземни костенурки и жълтокоремници 

(Pseudopus apodus). Популацията му наброява  едва 35 двойки, повечето от тях са в 

Югоизточна България, като най-много са в Сакар планина. Характерът на поземлените 

имоти, върху които ще се изгради ФВЦ, са обезлесени и не могат да бъдат потенциално 

местообитание на този вид, както и негова гнездова територия. Поземлените имоти, 

включени в проекта за ФВЦ, могат да бъдат евентуално негова ловна територия. С 

реализиране на ФВЦ (110.478 ha алтернативен вариант) се засягат 0.37% от ловните 

местообитания в защитената зона, на различните видове птици. Засегнатата площ е под 

приети праг от 1% за сериозни въздействия върху трофичната база на птиците, съгласно 

Директива 92/43ЕЕС. 

Обитател на широколистни гори е полубеловрата мухоловка (Ficedula 

semitorquata). Гнездова територия на вида е в UTM квадрат NH42 при с. Медово (южно 

от Медово в горския масив). Обитава разредени широколистни гори, по изключение се 

среща и в паркове и градини и окрайнини на населени места. Гнезди в хралупи по 

дървета, но заема и специално поставени къщички. С по-голяма численост е установена 

в Източна Стара планина, Странджа  и  поречието на  р. Тунджа. Среща се още в 

Централна и Западна Стара планина, Витоша, Средна гора, Добруджа, южната част на 

долината на р. Струма и северните склонове на Родопите. 

Територията на бъдещата ФВЦ е неподходяща, като потенциално местообитание 

на вида, поради отсъствие на дървесна растителност. Регистрираното гнездене до с. 

Медово е отдалечено от границите на поземления имот за ФВЦ и не се очаква пряко и 

косвено въздействие върху популацията на вида. Територията на ФВЦ може да бъде 

трофична база за вида, при търсене на храна. С изграждането на ФВЦ (110.478 ha) се 

отнемат 0.37% от трофичната база в защитената зона, което е под приетия праг от 1%, 

съгласно Директива 92/43ЕЕС, за сериозно въздействие върху трофичните 

местообитания на вида в защитената зона. 

Горските ливади с висока тревна растителност са подходящо място за гнездене на  

няколко вида чучулиги. В защитената зона са включени видове, чиито популации са 

обозначени с Р и V – като регистрирани или много редки. 

Гористите и планински райони са местообитание на горската чучулига, 

разпространена в голяма част от страната, с изключение на обширните земеделски 

райони на Дунавската равнина, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина. Обитава 

пасища и ливади в близост до ивици от дървета и храсти или в покрайнини на гори и в 

по-малки открити места сред гори. Храни се с насекоми и семена, които намира по 

земята. Видът гнезди на земята, в храсти  от драка на 2 кm от границите на имота, 

включен в проекта за ФВЦ. Реализацията на проекта за ФВЦ няма да има пряко и косвено 

негативно въздействие върху потенциални местообитания и популацията на вида. 
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Изоставените обработваеми земеделски земи, включени в проекта за ФВЦ, са лишени от 

дървесна растителност. На тези земи няма единични дървета или група от дървесни 

видове, а изключително храстова растителност  от  драка, която  е  разпръсната 

неравномерно на отделни места. Тези поземлени  имоти, които ще бъдат урбанизирани 

и превърнати в техногенни площи, не са подходящи местообитания и места за гнездене, 

но могат да бъдат трофична база за пойните  видове птици. С реализация на проекта за 

ФВЦ се отнемат 0.37% от трофичната база на зоната, което е под приетия праг от 1%, 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС, за очаквани отрицателни въздействия и нарушаване на 

хранителния потенциал  в тази защитена зона. Птиците, свързани с горската 

растителност, и предмет на опазване в защитена зона „Айтоска планина“, не намират 

подходящи условия, в границите на поземлените имоти, определени за ФВЦ. Такава 

възможност им предоставя наличната  горска дървесна растителност, в района на с. 

Брястовец и с. Изворище, както и територията на съседната защитена зона „Емине“. 

Гнездова база, за грабливите видове птици, има и на 5 кm северно от територията на 

ФВЦ, където има запазена широколистна дървесна растителност, в защитената зона. 

Промяната, в характера на поземлените имоти, с изграждане на ФВЦ, ще се отрази 

на грабливите видове птици, които мигрират от съседните защитени зони, както и по 

време на пролетната и есенна миграции, като загуба на трофични местообитания. 

Засегнатата  площ, която ще намали трофичната база за грабливите птици е  139.879 ha 

(по проект), което  е 0.47% от подходящите трофични местообитания, което е под 

приетия праг от 1% за сериозно въздействие върху зоната, съгласно Директива 92/43 

ЕЕС. Независимо, че отнетата площ при изграждане на ФВЦ е под приетия праг от 1% 

за възникване на сериозни въздействия върху ловните местообитания на птиците, е 

предложен и алтернативен вариант на проекта, който предвижда намаляване на площта 

на инвестиционното предложение с 29.401 ha, при което инвестиционната площ възлиза 

на 110.478 ha. Тази площ намалява ловните местообитания на птиците в зоната с 0.37% 

от хранителната база в зоната. 

 Използваната транспортна, строителна и монтажна техника ще промени шумовите 

нива в района и ще доведе до безпокойство на птиците и тяхното дистанциране от 

източника на шум. При реализиране на инвестиционното предложение, няма да има 

промяна в близко разположените естествени местообитания. Очакваното въздействие 

може да бъде оценено, като пряко, краткотрайно за периода до завършване на 

строителството. Косвено въздействия, върху естествената растителност, на територията 

на изграждащата се ФЕЦ, се очаква от аерозоли, излъчени от машините, както и 

инцидентни разливи на гориво-смазочни материали от обслужващата транспортна и 

строителна техника. Това въздействие се оценява, като косвено, негативно, временно до 

завършване на строително монтажните дейности. 

Очакваното въздействие върху местообитанията на защитените видове птици в 

BG0000151 Айтоска планина, е представено в следващата таблица. 

Птици включени в Приложение І на Директива 2019/147 ЕЕС 

 

Код 

 

Вид 

Популация  

Местообитание 

 

Въздействие Местна Размно

жаваща 

Зимув

аща  

Премин

аваща 

А196 Белобуза рибарка 

 Chlidonias hybridus  

    

Р 

Водни басейни Не се очаква 

А060 Белоока потапница 

Aythya niroca 

    

Р 

Водни басейни Не се очаква 

 

А404 

Белоопашат мишелов 

 Buteo rufinus 

  

1-3р 

 

Р 

 Гори, влажни 

места 

Не се очаква 

А075 Белоопашат морски 

орел Haliaeetus 

albicilla 

   

Р 

 Влажни зони Не се очаква 
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А433 Белочела сврачка  

Lnius nubicus 

  

1р 

  Храсти, дървета Не се очаква 

А151 Бойник  

Philomachus pugnax 

    

Р 

Речни брегове Не се очаква 

А215 Бухал  

Bubo bubo 

Р 1р   Гори Не се очаква 

 

А031 

Бял щъркел 

 Ciconia ciconia 

 

300i 

 

10p 

  Урбанизирани 

територии 

Не се очаква 

 

А097 

Вечерна ветрушка 

 Falco vesperinus 

    

С 

редки дървета, 

култивирани 

площи, градини 

 

Не се очаква 

А021 Голям воден бик 

 Botaurus stellaris 

   

C 

 Водни басейни Не се очаква 

А090 Горям креслив орел 

Aquila clanga 

   

V 

 

P 

Гори Не се очаква 

А439 Голям маслинов 

присме-хулник  

Hippolais olivetorum 

  

2р 

  Храсти 

Гори 

Не се очаква 

А027 Голяма бяла чапла 

 Egretta alba  

   

3-7i 

 Водни площи Не се очаква 

А246 Горска чучулига  

Lullula arborea 

80-100р    Гори Не се очаква 

А379 Градинска овесарка  

Emberiza hortulana 

  

25-35р 

  Храсти 

Ггори 

Не се очаква 

А024 Гривеста чапла  

Ardeola ralloides 

    

V 

Водни площи Не се очаква 

А242 Дебелоклюна 

чучулига 

Melanocorypha 

calandra 

 

V 

   Храсти Не се очаква 

А229 Земеродно рибарче  

Alcedo atthis 

  

4-10р 

  

С 

Край реки Не се очаква 

А224 Козодой  

Caprimulgus 

europaeus 

  

10-15р 

  

С 

Гори Не се очаква  

А020 Къдроглав пеликан  

Pelecanus crispus 

    

Р 

Водни площи Не се очаква 

А243 Къс. чучулига  

Calandrella 

brachydactyla 

    

Р 

Открити площи Не се очаква 

А084 Ливаден блатар  

Circus pygargus 

    

Р 

Влажни зове Не се очаква 

А122 Ливаден дърдавец 

 Crex crex 

  

1-3р 

  

Р 

Влажни ливади Не се очаква 

А511 Ловен сокол  

Falco cherrug 

    

R 

Гори 

Скали 

Не се очаква 

А042 Малка белочела гъска  

Anser erythropus 

    

Р 

Водни площи Не се очаква 

А026 Малка бяла чапла  

Egretta garzetta 

    

р 

Водни пощи Не се очаква 

А177 Малка чайка 

 Larus minutus 

    

р 

Водни площи Не се очаква 

А176 Малка черноглава 

чайка 

Larus  melanocephalus 

   

Р 

 

Р 

Водни площи Не се очаква 

А022 Малък воден бик  

Ixobrychu minutus 

  

7-11р 

  

С 

Водни площи Не се очаква 

А166 Малък горски 

водобегач 

Tringa glareola 

    

Р 

Водни площи Не се очаква 

А393 Малък корморан      Водни площи Не се очаква 
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Phalacrocorax 

рygmeus 

Р 

 

А089 

 

Малък креслив орел 

Aquila pomarina 

  

 

2-5р 

  

 

С 

 

Гори 

Не се очаква 

А092 Малък орел  

Hieraaetus pennatus 

  

2р 

  Гори Не се очаква 

А098 Малък сокол  

Falco columbarius 

 

Р 

    Иглолистни 

гори, тундра 

Не се очаква 

А023 Нощна чапла  

Nycticorax nycticorax 

    

Р 

Водни площи Не се очаква 

А080 Орел змияр  

Circaetus gallicu 

  

2р 

  

С 

Гори  Не се очаква 

А094 Орел рибар  

Pandionhaliaetus 

    

р 

Гори, водни 

площи 

Не се очаква 

А082 Осояд  

Pernis apivorus 

  

3р 

  

С 

Гори Не се очаква 

А109 Планински кеклик  

Alectoris graeca 

  

V 

  Храсти 

Скали 

Не се очаква 

А038 Поен лебед  

Cygnus cygnus 

   

R 

 Водни площи Не се очаква 

А255 Полска бъбрица  

Anthus campestris 

  

10-15р 

  Каменисти места Не се очаква 

А082 Полски блатар  

Circus cyaneus 

  3-8i С Влажни зони Не се очаква 

А442 Полубел. мухоловка  

Ficedula semitorquata 

  

30-45р 

  Гори Не се очаква 

А193 Речна рибарка  

Sterna hirundo  

    

Р 

Водни площи  Не се очаква 

А019 Розов пеликан  

Pelecanus onocrotalus  

    

R 

Водни площи  Не се очаква 

А397 Ръждив aнгъч  

Tadorna ferruginea 

  

4р 

  Водни площи Не се очаква 

А127 Сив жерав  

Grus grus  

    Влажни зони Не се очаква 

А231 Синявица   

Coracias garulus 

  

2р 

  Гори Не се очаква 

А429 Сирийски пъстър 

кълвач  

Dendrocopos syriacus 

 

70-90р 

   Гори  Не се очаква 

А091 Скален орел  

Aquila chrysaetos 

  

1р 

  

Р 

Високи скали Не се очаква 

А103 Сокол скитник 

 Falco peregrinus  

    

С 

Гори Не се очаква 

А238 Среден пъстър кълвач 

Dendrocopos medius 

 

5-7р 

   Гори Не се очаква 

А083 Степен блатар  

Circus macrourus 

    

R 

Открити 

пространст. 

Не се очаква 

А081 Тръстиков блатар  

Circus aeruginosus 

  

3р 

  

С 

Водни площи Не се очаква 

А396 Червеногуша гъска  

Branta ruficolis 

   

R 

 Водни площи  Не се очаква 

 

А338 

 

Червеногърба сврачка  

Lanius collurio 

  

500-

650Р 

   

Гори, храсти 

Не се очаква 

А236 Черен кълвач  

Dryocopus martius 

  

3-9р 

  Гори Не се очаква 

А030 Черен щъркел  

Ciconia nigra 

  

4р 

  

С 

Гори Не се очаква 
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А073 

Черна каня  

 Milvus migrans 

    

С 

Влажни 

урбанизир.  

места 

Не се очаква 

А197 Черна рибарка 

Chlidonias niger 

    

Р 

Водни площи Не се очаква 

А339 Черночела сврачка  

Lanius minor  

  

9-13р 

  Гори 

Храсти 

Незначително 

А307 Ястребогушо 

коприварче 

 Sylvia nisora 

  

35-50Р 

   

Храсти 

Незначително 

Редовно срещащи се мигриращи птици, които не са включени в Приложение I на 

Директива 2009/147 EEC (55 вида) 

 

Код 

 

Вид 

Популация  

Местообитание 

 

Въздействие Местн

а 

Размн

ожава

ща 

Зимув

аща  

Преми

наващ

а 

А198 Бел. рибарка  

Chlidonias leucopterus 

   Р Водни площи Не се очаква 

А249 Брегова лястовица  

Riparia riparia 

   С Отвесни блегове Не се очаква 

А048 Бял ангъч  

Tadorna tadorna 

 1-2р Р С Водни площи Не се очаква 

А233 Въртошийка  

Jynx torquilla 

 Р   Гори 

Хралупи 

Не се очаква 

А005 Голям гмурец  

Podiceps cristatus 

 1Р 5-10i С Водни площи Не се очаква 

А165 Голям горски водобегач  

Tringa ochropus 

  6-8i  Водни площи Не се очаква 

А164 Голям зеленоног водобегач  

Tringa nebularia 

   Р Водни площи Не се очаква 

А160 Голям свирец  

Numenius arquata 

   R Водни площи Не се очаква 

А161 Голям червеноног водобегач 

Tringa erythropus 

   Р Водни площи Не се очаква 

А041 Голяма белочела гъска  

Anser albifrons 

  С С Водни площи Не се очаква 

А459 Жълтокрака чайка  

Larus cachinnans 

  С  Водни площи Не се очаква 

А067 Звънарка  

Bucephala clangula 

   V Водни площи Не се очаква 

А123 Зеленоножка 

 Gallinula chloropus 

 5-15   Водни площи Не се очаква 

А053 Зеленогл. патица  

Anas platyrhynchos 

2р   Р Водни площи Не се очаква 

А052 Зимно бърне  

Anas crecca 

   Р Водни площи Не се очаква 

А059 Кафявоглава потапница  

Aythya ferina 

   Р Водни площи Не се очаква 

А061 Качулата потапница  

Aythya fuligula 

   Р Водни площи Не се очаква 

А056 Клопач  

Anas clypeata 

   Р Водни площи Не се очаква 

А118 Крещалец  

Rallus aquaticus 

р    Влажни зони Не се очаква 

А147 Кривоклюн брегобегач  

Calidris ferruginea 

   Р Водни площи Не се очаква 

А168 Късокрил кюкавец  

Actitis hypoleucos 

  р  Водни площи Не се очаква 

А125 Лиска   2-4р Р С Водни площи Не се очаква 
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Fulica atra 

А054 Лятно бърне  

Anas querquedula 

   Р Водни площи Не се очаква 

А145 Малък брегобегач  

Calidris minuta 

   Р Водни площи Не се очаква 

А004 Малък гмурец  

Tachybaptus ruficollis 

 2-3Р 6-21i С Водни площи Не се очаква 

А163 Малък зеленоног водобегач  

Tringa stagnatilis 

   Р Водни площи Не се очаква 

А162 Малък червеноног водобегач  

Tringa totanus 

   Р Водни площи Не се очаква 

А086 Малък ястреб  

Accipiter nisus 

3-13р    Гори Не се очаква 

А036 Ням лебед  

Cygnus olor 

 5-15i С С Водни площи Не се очаква 

А087 Обикновен мишелов  

Buteo buteo 

20р   С Гори Не се очаква 

А230 Обикновен пчелояд  

Merops apiaster 

 40-

120р 

  Отвесни брегове Не се очаква 

А142 Обикн. калугерица  

Vanellus vanellus 

Р    Влажни зови Не се очаква 

А099 Орко  

Falco subbuteo 

   С Дървета Не се очаква 

А247 Полска чучулига  

Alauda arvensis 

Р    Горски поляни Не се очаква 

А039 Посевна гъска  

Anser fabalis 

   V Водни площи Не се очаква 

А136 Речен дъждосвирец  

Charadrius dubius 

   Р Водни площи Не се очаква 

А179 Речна чайка  

Larus ridiundus 

  Р  Водни площи Не се очаква 

А146 Сив брегобегач  

Calidris temminckii 

   Р Водни площи Не се очаква 

А043 Сива гъска  

Anser anser 

   R Водни площи Не се очаква 

А383 Сива овесарка  

Emberiza calandra 

Р    Открити ливади Не се очаква 

А051 Сива патица  

Ana strepera 

   Р Водни площи Не се очаква 

А028 Сива чапла  

Ardea cinerea 

  5-18i  Водни площи Не се очаква 

А141 Сребриста булка  

Pluvialis squatarola 

   V Водни площи Не се очаква 

А153 Средна бекасина  

Gallinago gallinago 

  Р  Речни брегове Не се очаква 

А149 Тъмногръд брегобегач  

Calidris alpina 

   р Водни площи Не се очаква 

А050 Фиш  

Anas penelope 

   Р Водни площи Не се очаква 

А058 Червеноклюна потапница  

Netta rufina 

  1-3i Р Водни площи Не се очаква 

А008 Черногуш гмурец  

Podiceps nigricollis 

  0-15i  Водни площи Не се очаква 

А156 Черноопашат крайбрежен. 

бекас Limosa limosa 

   р Речни брегове Не се очаква 

А096 Черношипа ветрушка  

Falco tinnunculus 

4-5р    Дървета Не се очаква 

А214 Чухал  

Otus scops 

 30-40р   Гори Не се очаква 

А054 Шилоопашата патица      р Водни площи Не се очаква 
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Anas acuta 

А271 Южен славей  

Luscinia megarhynchos  

 Р   Гори Не се очаква 

По време на експлоатация  

През експлоатационният период на ФВЦ не се очакват преки въздействия. 

Фотоволтаичната централа няма да има постоянен обслужващ персонал. Периодично  

при  възникнали  аварии или ремонт на съоръженията се очаква повишено човешко 

присъствие и обслужваща техника, които ще доведат до промяна в шума в района. Няма 

да има увеличаване на антропогенното влияние след изграждането на ФВЦ и нейната 

експлоатация. Не се очаква промяна на видовия състав в посока на увеличаване на 

синантропните видове птици, защото една не малка част от установените в района  птици  

могат  да се причислят към тях. Въздействието е кратко-трайно, негативно, временно до 

завършване на ремонтните дейности. 

Визуални въздействия  

След приключване на строителните дейности и включване на изградената ФЕЦ в 

действие, ще настъпи визуална промяна на територията, върху  която  е  построена. 

Визуалните въздействия и оптични емисии от ФВЦ могат да възникнат от:  

 Контурите на съоръжението (вътрешна структура в модулни редици или големи 

отделни панели, оградите около парка).  

 Светлинно отражение от разпръскващата я повърхност на модулите.  

 Светлинно отражение от отразяващите я повърхности, като метални конструкции 

-носещите конструкции, метални огради, гладки стъклени повърхности.  

 Промени в спектъра и поляризацията на рефлектираната светлина (поляризация 

на светлината, цвят на модула). 

 Активно отражение от части на съоръжението (от производствени и други 

сгради). 

Съоръженията на ФВЦ, гледани от разстояние, изглеждат плоски на вид, което ги прави 

лесно забележими и могат да доведат до въздействия върху животните и върху облика 

на ландшафта. Очакваните въздействия от светлинно отражение, огледален ефект, 

изменение в спектъра на светлината и поляризацията на светлината, изкуствени 

източници на светлина, нагряване на модулите и кабелите, шумови емисии, 

електрически и магнитни полета, и тяхното въздействие върху птиците, както и 

поведението на птиците върху соларните модули (водолюбиви птици, гнездящи птици, 

мигриращи и зимуващи видове птици), трофичната база за птиците, намаляване площите 

на местообитанията на птиците, са подробно разгледани в доклада за оценка 

съвместимостта и няма да бъдат коментирани в настоящият доклад. 

Въздействия върху птиците, предмет на опазване в поддържан резерват 

BG0000270 Атанасовско езеро 

В района на поддържания резерват Атанасовското езеро са установени 316 вида 

птици (от приблизително 423 вида за България), които мигрират, зимуват или гнездят в 

резервата.  От тях глобално застрашени са 12 вида птици, като най-често срещани са 

къдроглавия пеликан, червеногушата гъска, малкия корморан. 86 от всичките 100 вида 

птици, включени в Червената книга на България, са регистрирани в Атанасовското езеро: 

29 от тях са редки, 52 са застрашени и 5 са изчезнали като гнездящи видове. 

Най-многочислени са саблеклюнът (до 500 гн. дв.), гривестата рибарка (до 1160 гн. 

дв.), малката рибарка (до 158 гн. дв.). От срещащите се видове 127 са с европейско 

природозащитно значение (SPEC) (BirthLife International, 2004). Като световно 

застрашени в категория SPEC1 са включени 19 вида, а като застрашени в Европа SPEC2 

28 вида и в SPEC3 80 вида. Резервата осигурява подходящи местообитания на 105 вида 
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включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие. От тях 103 вида са 

включени в Приложение I на Директива 2009/147 на ЕЕС. 

Поддържаният резерват  е разположен на прелетния миграционен път на птиците 

Via Pontica и е типично „място с тесен фронт на миграция” за мигриращите реещи се 

птици от значителна част на Северна, Източна и Централна Европа. Регистрирани в 

резервата са: 

В ДЕО са посочени Видовете птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното 

разнообразие (92 вида) 

Посочени са и Видове птици  по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното 

разнообразие (66 вида)  

В заповедта за обявяване на резервата няма включени типове местообитания, но 

съгласно чл. 8 от Закона за биологично разнообразие, както и в Предмета, целите и 

стандартния формуляр са посочени 6 типа местообитания, включени в приложение 1 на 

Закона за биологичното разнообразие, 4 вида бозайници, 93 вида птици, 2 вида 

земноводни, 4 вида влечуги и един вид безгръбначни, включени в Приложение 2 на 

Закона за биологично разнообразие (Прил. I на Дир.2009/147/EEC), както и местата на 

струпване, почивка по време на миграции и зимуване на 66 редовно срещащи се 

мигриращи  видове птици, които не са включени в Приложение 2 на Закона за 

биологичното разнообразие (Приложение I на Директива 2009/147/ЕЕС). 

Очаквани въздействия на ФВЦ върху птиците, предмет на опазване в 

поддържан резерват BG0000270 Атанасовско езеро 

В Стандартния формуляр на резервата са посочени 159 вида птици (93по  чл.6, ал.1, 

т.3 от ЗБР. и 66 по чл.6, ал.1, т.4 от ЗБР.). Значителна част от тях са водолюбиви видове, 

които използват откритите водни площи в езерото, отводнителните канали и 

обрастванията с водолюбива растителност в мочурливите места. На територията на 

бъдещата ФВЦ такива местообитания не се срещат, поради отсъствието на повърхностни 

водни тела, както и влажни зони и дерета. Територията на поземлените имоти, върху 

които се предвижда бъдещата ФВЦ, може да бъде трофична база на други видове  птици, 

които по време на пролетната или есенна миграция спират за почивка в резервата. Това 

са  предимно грабливи видове птици. Очаквано отрицателно въздействие върху такива 

видове, предмет на опазване (по чл.6, ал.1, т.3 от ЗБР)  в резервата в резултат от 

реализирането на ИП за нова ФВЦ се определя от: 

 Видът, целогодишно или през отделен сезон не се среща в местообитанията, които 

са част от терена на бъдещата ФВЦ. 

 Видът се среща в поземлените имоти, които са част от терена на ФВЦ или в 

непосредствена близост, но нередовно, епизодично, случайно и/или популацията 

фигурира в Стандартния формуляр за защитената зона с цялостна оценка „D”. 

 Видът  целогодишно или през отделен сезон, може да се среща редовно в 

поземлените имоти на ФВЦ, но не ги използва поради близост до населено място.  

 Видът  може само да прелита над терена на ФВЦ, по време на хранене или 

миграция. 

 Видът  е синантропен или нечувствителен към човешко присъствие. 

 Видът  не е установен от Янков (2007), като гнездящ в УТМ квадратите, в които 

са разположени поземлените имоти на ФВЦ. 

Видовете птици, върху които се очаква въздействие от реализацията на ИП 

за изграждане на ФВЦ 
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Територията на бъдещата ФВЦ, в границите на защитена зона „Айтоска планина“, 

е разположена на прелетния път Via Pontica и има международно значение, като типично 

“място с тесен фронт на миграция” за прелитащите над нея пеликани, щъркели и 

грабливи видове птици. Щъркелите и пеликаните, в повечето случай летят направо през 

Бургаския залив, без да кацат в резервата. Гористата част на зоната се използва от 

грабливите видове птици за хранене и нощуване, докато равнинните части  се използват 

от нощуващи и прелитащи мигриращи птици за набиране на височина. Характерът, на 

поземлените имоти, не отговаря на изискванията за местообитания на грабливите видове 

птици. Това са изоставени орни земеделски земи, лишени от дървесна горска 

растителност и единични дървета, което ги прави неподходящи, като местообитание и 

тяхна гнездова база. Тази територия, в защитена зона „Айтоска планина“, е подходящо 

ловно местообитание за мигриращите грабливи птици, както и постоянно обитаващи 

Атанасовското езеро видове и тяхна хранителна база. Реализирането на ИП, за нова 

ФВЦ, ще окаже въздействие върху  трофичната база на мигриращите птици, които се 

концентрират в Атанасовското езеро. Близостта на защитена зона BG0002043 Емине, с 

която част от територията на защитена зона BG0000151Айтоска планина се покрива, не 

изключва възможността грабливите птици от зона „Емине“ да посещават тези поземлени 

имоти, като ловни местообитания при търсене на храна. Тези имоти, от много години, не 

се използват по предназначение, в резултат на което са обрасли с тревна и храстова 

растителност от драка  (Paliurus spinachristi), разпръсната на определени места, без 

дървесна растителност или единични дървета. Цялата тази територия е разположена в 

непосредствена близост до населени места – м.с Черно море, с. Рудник и с. Лъка, които 

са най-близо да границите на имотите. 

Оценката на въздействие е изготвена върху видовете птици, включени в чл. 6, ал. 

1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, които обитават поддържания 

резерват Атанасовско езеро, по време на миграция и посещават територията, 

разположена в защитена зона „Айтоска планина“, за хранене.  

Въздействие върху водолюбиви и водоплаващи видове птици по  чл. 6, ал. 1, т. 3 от 

Закона за биологичното разнообразие и по чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР 

 Територията, върху която се планира изграждане на нова ФВЦ, е изоставена орна земя, 

неизползвана след възстановяване на собствеността. На тази територия, както и на 

съседните поземлени имоти, няма повърхностни водни басейни, влажни зони и дерета, 

подходящи местообитания за посочените водолюбиви, водоплаващи видове птици и 

такива свързани с влажни зони, като място за размножаване, хранене и отглеждане на 

поколение. Като се имат предвид екологичните изисквания на тези видове птици, малка 

е вероятността да обитават тези земеделски земи през гнездовия период и по време на 

миграция и зимуване. Техни потенциални местообитания, места за хранене, 

размножаване и зимуване са крайбрежните водоеми, както и някои от изградените 

микроязовири. Такива водни тела, в границите на поземлените имоти, определени за 

ФВЦ отсъстват. Тези имоти не са подходящи местообитания за посочените видове. 

Въздействие при изграждане на ФВЦ и експлоатация не се очаква. 

Реещи се грабливи видове птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното 

разнообразие 

Бял щъркел (Ciconia ciconia), Орел рибар (Pandion haliaetus), Осояд (Pernis apivorus), 

Черна каня (Milvus migrans), Морски орел (Haliaeetus albicilla), Орел змияр (Circaetus 

gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Степен 

блатар (Circus macrourus), Ливаден блатар (Circus pygargus), Малък креслив орел (Aquila 

pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Вечерна ветрушка (Falco vespertinus), Малък сокол 
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(Falco columbarius), Ловен сокол (Falco cherrug), Блатна сова (Asio flammeus), Белошипа 

ветрушка (Falco naumanni).  

В ДЕО е направена оценка за степента на въздействие на ФВЦ върху птиците 

в поддържан резерват „Атанасовско езеро“. 

По време на есенната миграция през 2012 г. в района на Атанасовско езеро е 

установено мигрирането и на реещи птици, като царски орел, степен блатар, белоглав 

лешояд и средиземноморски сокол. 

С изграждането на ФЕЦ не се засяга територия в поддържан резерват „Атанасовско 

езеро“ и защитена местност Бургаски солници, поради отдалеченост от границите на 

поземлените имоти, върху които се предвижда ФВЦ. Извън границите на резервата и 

защитената местност, с изграждане на ФВЦ върху изоставени земеделски земи попадащи 

в защитена зона „Айтоска планина“, се намаляват трофичните местообитания на реещите 

се птици по време на пролетна  и есенна миграция с 0.37% от подходящите трофични 

местообитания. По време на пролетна и есенна миграция не е установено струпване на 

мигриращи птици в поземлените имоти, определени за ФЕЦ. Територията на ФВЦ не е 

подходящо място за почивка и нощуване на грабливите птици, поради отсъствие на 

горски масиви и единични дървесни видове. На територията на ФВЦ и в непосредствена 

близост отсъстват водни повърхностни тела и влажни зони, подходящи за нощуване и 

хранене на водолюбиви и  водоплаващи видове  птици. 

Обща оценка за степента на въздействие на ФВЦ върху птиците в поддържан 

резерват „Атанасовско езеро“ 

Вид Оценка за степента на въздействие по време на 

строителството и експлоатацията  

Бял щъркел (Ciconia ciconia) Възможно е много слабо  отрицателно въздействие.  
 

Орел рибар (Pandion haliaetus) Отсъствие на въздействие.  

Осояд (Pernis apivorus), Възможно е много слабо отрицателно въздействие 

Черна каня (Milvus migrans) Възможно е   много слабо отрицателно въздействие   

Морски орел (Haliaeetus albicilla Отсъствие на въздействие 

Орел змияр (Circaetus gallicus) Възможно е   много слабо отрицателно въздействие 

Тръстиков блатар (Circus aeruginosus Възможно е  много слабо  отрицателно въздействие 

Полски блатар (Circus cyaneus) Възможно е   много слабо  отрицателно въздействие 

Степен блатар (Circus macrourus) Възможно е  много слабо  отрицателно въздействие 

Ливаден блатар (Circus pygargus) Възможно е  много слабо  отрицателно въздействие 

Малък креслив орел (Aquila pomarina) Възможно е  много слабо  отрицателно въздействие 

Голям креслив орел (Aquila clanga) Възможно е много слабо   отрицателно въздействие 

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) Възможно е много слабо   отрицателно въздействие 

Белоопашат мишелов (Buteo rufinus) Възможно е много слабо   отрицателно  въздействие 

Вечерна ветрушка (Falco vespertinus)  Възможно е  много слабо  отрицателно въздействие 

Малък сокол (Falco columbarius) Възможно е  много слабо  отрицателно въздействие 

Ловен сокол (Falco cherrug) Отсъствие на въздействие 

Белошипа ветрушка (Falco naumanni) Възможно е   много слабо  отрицателно въздействие 

Царски орел (Aquila heliaca) Възможно е  много слабо   отрицателно въздействие 

Белоглав лешояд (Gyps fulvus) Възможно е   много слабо  отрицателно въздействие 
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Средиземноморски сокол (Falco 

eleonorae) 

Възможно е  много слабо  отрицателно въздействие 

Бариерен ефект 

Изразява се в преграждане на естествените и най-благоприятни за птиците места за 

прелитане, с всички произтичащи неблагоприятни последици от това. ФВЦ, с всички 

свои съоръжения и инфраструктура, не представлява непреодолима пречка при полета 

на птиците и не може да предизвика бариерен ефект при използване на потенциалните 

ловни местообитания от мигриращи и постоянно срещащи се видове птици, в 

Атнасовското езеро. Носещата конструкция, върху която са монтирани панелите, е с 

височина 1.60 m от земната повърхност. Такава височина не представлява изкуствена 

бариера, която възпрепятства полета, по време на миграция, както и при търсене на храна 

от обитаващите птици Атанасовско езеро към откритите площи на защитена зона 

„Айтоска планина“, които са техни трофични местообитания. 

По време на експлоатация 

През експлоатационният период на ФВЦ не се очакват преки въздействия върху 

поддържан резерват Атанасовско езеро и защитена местност Бургаски солници, поради 

отдалеченост от територията на ФВЦ. Фотоволтаичната централа няма да има постоянен 

обслужващ персонал. Периодично при възникнали аварии или ремонт на съоръженията 

се очаква повишено човешко присъствие и обслужваща техника, които ще доведат до 

временна промяна в шумовите нива в района. Породеният шум, на територията на ФВЦ, 

поради отдалеченост от резервата и защитената местност, няма да достигне до тях и да 

предизвика безпокойство на птиците. Въздействие не се очаква. 

В категорията „Други значими животински видове в поддържан резерват 

BG0000270 Атанасовско езеро“ 

В Приложение 3 на ЗБР допълнително са посочени следните видове птици: полска 

чучулига (A247 Alauda arvensis), Обикновено конопарче – (А366Carduelis cannabina),  

Европейска зелена чинка (A363Carduelis chloris), Черноглава овесарка (A382 Emberiza 

melanocephala), Червеногръдка (A269 Erithacus rubecula), Качулата  чучулига 

(A244Galerida cristata), Селска лястовица (A251 Hirundo rustica), A233 Въртошиика 

(A233Jynx torquilla), Южен славей (A271Luscinia megarhynchos), Царевична овесарка 

(A383Miliaria calandra), Ориенталско каменарче (A435Oenanthe isabellina), Авлига 

(A337Oriolus oriolus), Син синигер (A329Parus caeruleus), Жалобен синигер (A443 

Poecile lugubris), Жълтоглаво кралче (A317Regulus regulus), Торбогнездещ синигер 

(A336 Remiz pendulinus), Ръждивогущо ливадарче (A275Saxicola rubetra), Червеногушо 

ливадарче  (A276Saxicola torquata), Голямо черноглаво коприварче (A311Sylvia 

atricapilla), Кос (A283Turdus merula),  Поен дрозд (A285Turdus philomelos), Гургулица  

(A210 Streptopelia  

turtur), Пъдпъдък (A113Coturnix coturnix). 

От посочените видове, два вида са със стопанско значение и са ловен обект - 

Гургулица (Streptopelia turtur) и Пъдпъдък (Coturnix coturnix).  Гургулицата се среща 

повсеместно. Типичните ѝ местообитания през размножителния период са разредени 

широколистни гори, овощни градини, паркове, залесителни пояси, крайречни 

насаждения, единични дървета сред полето, малки горички сред обработваемите площи. 
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Предпочита периферията на горите, в съседство с открити площи и вода. Избягва 

големите непрекъснати горски комплекси.  

Пъдпъдъкът е птица на земеделските земи. Обитава открити пространства - 

предимно тревисти местообитания - ливади, пасища, насаждения с житни култури, 

люцерна и други. Избягва гористи терени и преовлажнени ливади и пасища. Видът, е със 

стопанско значение, като важен ловен обект с годишен отстрел на 350 хил. птици. Този 

вид е сред индикаторните видове в Европа за земеделските земи. Въздействие не се 

очаква. 

В зависимост от характера на местообитанието посочените видове птици могат да 

бъдат отнесени към следните групи:  

 Птици обитаващи гори.  

 Птици обитаващи пасища, ливади, степи и пустеещи земи. 

 Птици обитаващи  брегове на реки и блата, обрасли с върби, тополи и храсти. 

 Птици обитаващи села, градове и единични постройки. 

Към първата група  принадлежат: Червеногръдка (Erithacus rubecula), Въртошийка (Jynx 

torquilla), Авлига (Oriolus oriolus), Син синигер (Parus caeruleus), Жълтоглаво кралче 

(Regulus regulus), Голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), Кос (Turdus merula), 

Поен дрозд (Turdus philomelos), Южен славей (Luscinia megarhynchos). 

Поземлените имоти, определени за изграждане на ФВЦ, в землището на с. Лъка, са 

лишени от дървесна растителност, единични дървета и са непригодни, като потенциални 

местообитания и гнездова територия на изброените видове горски птици. Реализацията 

на проекта няма да има каквото и да е въздействие върху местообитанията на тези видове 

и тяхната популация в защитената зона. 

Втората група включва  Черноглава овесарка (Emberiza melanocephala), полска 

чучулига (Alauda arvensis), Обикновено конопарче (Carduelis cannabina), Качулата  

чучулига (Galerida cristata), Ориенталско каменарче (Oenanthe isabellina), Ръждивогущо 

ливадарче (Saxicola rubetra). 

Територията на ФВЦ в момента на проектиране е изоставена земеделска земя, в 

процес на сукцесия, в резултат на което е покрита с тревна рудерална и на отделни места 

с храстова растителност от драка (Paliurus spina-christi). Тези земи притежават 

качествата на местообитание на посочените видове птици, някои от които се приемат и 

птици на земеделските земи (Полска чучулига, Качулата чучулига). На тази територия и 

в храстите не е установено наличие на гнезда на някои от посочените видове. Но, 

територията на ФВЦ може да бъде подходящо трофично местообитание на тези видове. 

Реализацията на проекта ще засегне 110.478 hа от територията на защитената зона 

„Айтоска планина“, която е 0.37% от трофичната база в зоната. Отнетата площ е под 

приетия праг от 1% за очаквани сериозни  негативни въздействия върху хранителната 

база в зоната, съгласно Директива 92/43/ЕЕС. Възможно е много слабо отрицателно 

въздействие. 

От посочените видове само Торбогнездещият синигер (Remiz pendulinus) обитава 

брегове на реки и блата, обрасли с върби, тополи и храсти, на които прави висящите си 

гнезда над водата. В границите на територията за ФВЦ отсъстват повърхностни водни 

басейни, с крайбрежна дървесна растителност, както и в намиращите се в непосредствена 

близост поземлени имоти. Тази територия не може да бъде потенциално местообитание 

и гнездова база на вида. Не се очакват преки и косвени въздействия върху 

местообитанията и популацията на вида. 
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Селската лястовица (Hirundo rustica) е мигриращ вид, който обитава села, градове 

и единични постройки в земеделски райони. Реализацията на ФВЦ не засяга негови 

местообитания и гнездова база. Близките населени места остават извън обсега на ФВЦ. 

Не се очаква въздействие върху местообитанията и гнездовата територия на вида.  

Анализ на въздействието на ИП за ФВЦ върху типовете природни местообитания 

и видовете, предмет на опазване в поддържан резерват BG0000270 Атанасовско 

езеро  
Поземлените имоти, от землището на с. Лъка, върху които се предвижда 

реализиране на проекта за ФВЦ, са на територията на защитена зона BG0000151Айтоска 

планина. Най близката защитена зона до територията на бъдещата ФВЦ е поддържан 

резерват BG 0000270 Атанасовско езеро (по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна и по Директива 2009/147/ЕЕС, за 

опазване на дивите птици), която отстои на 1,5 км от най-близката граница на 

поземлените имоти, предназначени за ФВЦ. 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху местообитанията предмет на 

опазване в защитена зона BG 0000270 Атанасовско езеро. 

Оценката на степента на въздействие върху природните местообитания (по Дир. 

92/43/ЕИО) в поддържан резерват BG0000270 Атанасовско езеро от реализацията на 

ФВЦ се гради на влиянието върху всеки от критериите за Благоприятен природозащитен 

(консервационен) статус – площ на местообитанията в зоната, качество на 

местообитанията (структурни и функционални параметри), бъдещи перспективи 

(заплахи и влияния). 

Съгласно дефиницията за ,,Благоприятен консервационен статус” опре-делена с 

Член 1 (д) на Директивата за хабитатите (92/43/ЕЕС), консервационния статус на едно 

природно местообитание се счита за ,,благоприятен”, ако: 

 Неговото естествено разпространение (ареал), както и площите, които 

покрива в границите на това разпространение, са постоянни или се разширяват, 

и  

 Съществуват необходимите структура и функции за дългосрочното му 

поддържане и е вероятно да продължат да съществуват в обозримо бъдеще, и  

 Природозащитното състояние на характерните за него видове е благоприятно, 

в съответствие с определението за природозащитното състояние на вида.  

Предвид  характеристиките  на  проекта  за  ФВЦ, в резултат от цялостната му 

реализация, не може да се очаква пряка загуба, фрагментация или други въздействия 

върху местообитания, които са предмет на опазване на територията на поддържания 

резерват BG0000270, предвид отдалечеността от площадките на ИП за ФВЦ (1,5 кm), 

характеристиките на релефа, в този диапазон, както и наличие на инфраструктурни 

елементи, които се разполагат между зоната и елементите на ФВЦ (пътя за Каблешково 

и Слънчев Бряг). Не се очакват отрицателни косвени въздействия в резултат на 

запрашаване и други влияния, върху хабитатите предмет на опазване в защитената зона, 

тъй като те са отдалечени от поземлените имоти за ФВЦ на 1.5 кm, докато правовите 

емисии при извършване на изкопни и строителни дейности и от транспорта ще се 

разпространяват на разстояния до 20-30 m и са с температура на околния въздух, с голяма 

гравитационна скорост на отлагане и с малка височина на изпускане – на нивото на 

терена и под него. 

Отделянето на тези вредности е само по време на строителството, поради което ще имат 

временен и краткотраен характер. 

Предварителна идентификация на влиянието и въздействието от реализацията на 

ИП за ФВЦ върху всички местообитания, които са предмет на опазване, в границите на 

поддържан резерват BG0000270Атанасовско езеро, са представени в следната таблица: 
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Очаквано въздействие върху местообитанията, предмет на опазване в поддържан резерват 

BG 0000270Атанасовско езеро 
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1150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Степен на въздействие върху местообитанията предмет на опазване в поддържан 

резерват „Атанасовско езеро“ 

Разработеният проект предвижда изграждане на ФВЦ на изоставена орна 

земеделска земя, в землището на с. Лъка, която е на територията на защитена зона 

BG0000151Айтоска планина, отдалечена от границите на поддържания резерват 

BG0000270 Атанасовско езеро. Обхватът, на територията на ФВЦ, показва следното 

въздействие от изпълнението на проекта върху типовете природни местообитания, 

предмет на опазване в поддържан резерват „Атанасовско езеро“: 

1150*. Крайбрежни лагуни 

Местообитанието обхваща лагуна, състояща се от северна и южна част, разделени 

от пътна артерия и с контролиран воден режим, поради традиционния добив на сол. 

Разположението на Атанасовско езеро в непосредствена близост до Бургас и летището 

на града, край силно натоварена пътна артерия и голям туристически поток, в южния 

край са основните предпоставки за замърсяване на езерото. Природното местообитание 

е на значително разстояние (1.5 кm) от територията на ИП за ФВЦ, поради което 

реализацията на проекта не е в състояние да има пряко и косвено въздействие. 

Оценка на степента на въздействие на ФВЦ върху местообитание 1150 

 

Въздействие (степен) 
Параметри  

Обща площ Качество 
Видов 

състав 
Перспективи 

 

Нулева алтернатива 0 0 0 0  

Строителство и 

експлоатация на ФВЦ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

11310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни 

терени  

Това природно местообитание обхваща периодично наводнявани площи в 

поддържан резерват „Атанасовско езеро“. В дадения случай, територията на която е 

регистрирано това природно местообитание, е разположена в крайбрежната част на 
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езерото, която е отдалечена на 1.5 кm от поземлените имоти, предвидени за изграждане 

на ФВЦ, поради което реализацията на проекта не е в състояние да има въздействие 

върху него. 13 

Оценка на степента на въздействие на ФВЦ върху местообитание 1310 

 

Въздействие (степен) 

Параметри  

Обща площ Качество 
Видов 

състав 
Перспективи 

 

Нулева алтернатива 0 0 0 0  

Строителство и 

експлоатация на ФВЦ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1410 Средиземноморски солени ливади (Juncetalia maritimi) 

Природното местообитание заема площ от 0.56 ha с типични видове: Juncus 

maritimus, Salicornia europaea, Bolboschoenus maritimus, Еleocharis palustris, Elymus 

elongatus. Разположено е главно на територии представляващи тесни ивици на север и 

северозапад от езерото, между него и обработваемите земи в землищата на м.с. Черно 

море, кв. Банево, сградите на затвора, в района на 5ти километър. Територията на ФВЦ 

е отдалечена от местообитанието на значително разстояние, поради което не се очаква 

пряко и косвено въздействие. 

Оценка на степента на въздействие на ФВЦ върху местообитание 1410 

 

Въздействие (степен) 
Параметри  

Обща площ Качество 
Видов 

състав 
Перспективи 

 

Нулева алтернатива 0 0 0 0  

Строителство и 

експлоатация на ФВЦ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1530* Паноноски солени степи и солени блата 

Природното местообитание заема площи разположени около Дермендере, в 

източната част на езерото, както  и площи  в северната част около езерото и западно до 

езерото. Типични видове са Artemisia santonicum, Mentha pulegium, Hordeum hystrix, 

Cynodon dactylon, Sueda maritime. Местообитанието, в границите на поддържан резерват 

„Атанасовско езеро“,  е териториално отдалечено на голямо разстояние и реализацията 

на проекта за ФВЦ не може да окаже влияние върху състоянието му в резервата, като 

извън нея също не се засягат такива терени. 

Оценка на степента на въздействие на ФВЦ върху местообитание 1530* 

 

Въздействие (степен) 

Параметри  

Обща площ Качество 
Видов 

състав 
Перспективи 

 

Нулева алтернатива 0 0 0 0  

Строителство и 

експлоатация на 

ФВЦ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
 

2110. Зараждащи се подвижни дюни 

 Това природно местообитание  е между Черно море и южната част на езерото, в 

района на Бургаски солници – юг (защитена местност Бургаски солници). Типичната 

растителност включва псамофитни и халофитни видове: Cakile maritima, Salsola 

ruthenica, Ammophila arenaria, Eryngium maritimum, Lactuca tatarica, Leymus racemosus 
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subsp. sabulosus, Polygonum maritimum. Местообитанието е са достатъчно отдалечено, за 

да бъде засегнато по пряк или косвен начин, при изграждане и експлоатация на ФВЦ. 

Оценка на степента на въздействие на ФВЦ върху местообитание 2110 

 

Въздействие (степен) 

Параметри  

Обща площ Качество 
Видов 

състав 
Перспективи 

 

Нулева алтернатива 0 0 0 0  

Строителство и 

експлоатация на 

ФВЦ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
 

6210. Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик 

(FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи).  

Ксеротермни до мезоксеротермни тревни съобщества, на варовикова основа, от 

разреда Festucetalia valesiacae. Местообитанието има приоритетен характер само в 

случай, че представлява важно място за орхидеи. Във видовия състав на растителността 

доминират садина (Chrysopogon gryllus), белизма (Dichanthium ischaemum), различни 

видове Коило (Stipa spp.), валезийска власатка (Festuca valesiaca) и по-рядко 

многогодишни многогодишни видове овсиги (Bromus spp.). Местообитанието включва 

площи от земеделския фонд, на с. Рудник, м.с. Черно море, част от землището на с. 

Изворище и кв. Банево. Разположените в поддържан резерват „Атанасовско езеро“ 

площи, от това местообитание, са достатъчно отдалечени от територията на ФВЦ, за да 

бъдат засегнати по пряк или косвен начин от реализацията на проекта. 

Оценка на степента на въздействие на ФВЦ върху местообитание 6210 

 

Въздействие  (степен) 

Параметри  

  Обща площ   Качество Видов   състав  Перспективи  

Нулева алтернатива 0 0 0 0  

Строителство и 

експлоатация на ФВЦ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

  6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero Brachypodietea 

Природното местообитание е новоустановено в поддържан резерват „Атанасовско 

езеро“. Площите, които заема са западно от с. Рудник и м.с Черно море и частично от 

територията на землището на с. Изворище. Върху състоянието на местообитанието 

неблагоприятно въздействие може да окажат обрастването с храсти - предимно драка, 

рудерализацията в близост до населените места, разораването на ниви. При направените 

на място теренни проучвания е установено, че поземлени имоти 44425.12.24, 

44425.12.25, включени в проекта за ФВЦ, засягат местообитание 6220, но засяганите 

площи от него се разполагат изцяло в защитена зона „Айтоска планина“. Следователно 

тревните съобщества, които формират хабитата в границите на поддържан резерват 

„Атанасовско езеро“ няма да бъдат повлияни от реализацията на ИП за ФВЦ пряко или 

косвено, както и неговите структура и функции и природозащитния статус.  

Оценка на степента на въздействие на ФВЦ върху местообитание 6220 

 

Въздействие  (степен) 

Параметри  

  Обща площ   Качество Видов   състав  Перспективи  

Нулева алтернатива 0 0 0 0  

Строителство и 

експлоатация на ФВЦ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 



 

107 

 

8230. Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Sclerantthon или 

Sedo Albi-veronicion Dillenii 

Пионерни съобщества от съюзите Sedo-Scleranthion и Sedo albi-Veronicion dillenii, 

колонизиращи повърхността на сухи силикатни, голи, вътрешни - извън крайбрежието - 

скали в равнинните, хълмистите и планинските райони до 1000 m надм. в. Това 

местообитание е разположено на земи част от земеделския фонд на с. Рудник и кв. 

Банево. Съобществата са отворени и се доминират от лишеи, мъхове и представители на 

сем. Crassulaceae. Най-близката част от защитеното местообитание е разположена на 

около 6 km, от територията на ФВЦ, поради което то няма как да бъде засегнато от 

реализацията на проекта. 

Оценка на степента на въздействие на ФВЦ върху местообитание 8230 

 

Въздействие  (степен) 

Параметри  

  Обща площ   Качество Видов   състав  Перспективи  

Нулева алтернатива 0 0 0 0  

Строителство и 

експлоатация на ФВЦ 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Очаквани влияния и степен на въздействие върху животинските видове, предмет 

на опазване в поддържан резерват BG0000270 Атанасовско езеро 

 Очаквано въздействие върху безгръбначните животни предмет на опазване в 

поддържан резерват BG0000270 Атанасовско езеро 

В поддържан резерват BG0000270 е вписан само 1 вида от безгръбначните  по 

Приложение ІІ на Директива 92/43 – Unio carassus, който не е установен на територията 

на резервата. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да се отрази 

по какъвто и да е начин на местообитанията или популацията на вида в резервата, поради 

отдалеченост на 1.5 km от територията на ФВЦ. 

Обобщеното въздействие върху Unio carassus, предмет на опазване в поддържан 

резерват „Атанасовско езеро“ и степента на въздействие е представено в следващата 

таблица. 

             Безгръбначни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
 

Вид Оценка за степента на въздействие по време на 

строителството и експлоатацията 

Овална речна мида Unio carassus 0 Не се очаква въздействие 

В категорията „Други значими животински видове в поддържан резерват 

BG0000270 Атанасовско езеро“  

Солодобивните басейни на Атанасовското езеро са място, където по естествен път, 

при соленост 40 ‰ – 100 ‰ се развива примитивно морско ракообразно Artemia 

parthenogenetica (Crustаcea, Anоstraca), която оцветява водата в оранжев цвят. Артемията 

е важен хранителен ресурс за редица водолюбиви птици, които обитават Атанасовско 

езеро, през различни сезони.  

Територията, на проектираната ФВЦ, е отдалечена на 1.5 km от границите на 

езерото и не застрашава солодобивните басейни, като местообитание на артемията, 

пряко или косвено. Не се очаква въздействие. 

Като значими видове са включени няколко вида пеперуди: Brenthis hecate, 

Glaucopsyche alexis, Lycaena ottomana, Melitaea aurelia, Melitaea britomartis, Muschampia 

tessellum, Nymphalis xanthomelas, Parnassius mnemosyne, Pseudophilotes vicrama, Zerynthia 

polyxena, чиито местообитания, в границите на подържания резерват, няма да бъдат 

засегнати с реализиране на проекта за ФВЦ, поради отдалеченост. Не се очакват да 
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възникнат преки  и косвени въздействия върху местообитанията и популациите на 

посочените видове пеперуди. 

Brenthis hecate. Местообитание: Покрайнини на сухи топли широколистни гори, 

открити пространства в широколистни гори, поляни с храсти и единични дървета, 

каменисти и скалисти речни долини от морското равнище до около 1000 м надморска 

височина. 

Находища: В Бургаски регион: NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1929: 

211), NG49: с. Равна гора, Бургаско, 42.367N, 27.55E: [50 m] (Илчев, 1924: 174), NG58: 

ез. Аркутино, Бургаско (Franke, 1989: 135), NG68: гр. Приморско, Бургаско, 42.267N, 

27.767E: [0 m] (Krzywicki, 1981: 34),  NG75: с. Бродилово, Бургаско, 42.083N, 27.85E ( : 

174), NG75: с. Синеморец, Бургаско, 42.06667N, 27.98333E (Илчев, 1924: 174),  NH30: гр. 

Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш & Тулешков, 1929: 211). 

 
UTM карта на известното разпространение на Brenthis hecate в България 

Както се вижда от приложената карта, за разпространение на вида, неговото 

присъствие в района на поземлените имоти, включени в проекта за ФВЦ, не е 

регистрирано. Реализацията на проекта няма да окаже въздействие на местообитанията 

и БПС на популацията, поради тяхната отдалеченост от границите на инвестиционното 

предложение. 

Консервационна значимост. Вид от Corine Biotopes; целеви вид от „Основни райони за 

опазване на дневните пеперуди в България” (Абаджиев & Бешков, 2007). 

Glaucopsyche alexis. Местообитания. Широко разпространение; в планините до 1500 м 

(Витоша: Драгалевски Манастир) (Абаджиев,2001: 132). 

Находища. В Бургаски регион: NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1930: 

175), NG44: гр. Малко Търново, Бургаско, 41.983N, 27.533E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 

1930: 175), NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш & Тулешков, 1930: 175), NH30: 

гр. Бургас (Горно Езерово) (Буреш & Тулешков, 1930: 175),  NH30: гр. Бургас (Меден 

рудник) (Буреш & Тулешков, 1930: 175). 

 
UTM карта на известното разпространение на Glaucopsyche alexis в България 
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Всички регистрирани находища, на тази пеперуда, са извън обсега на 

териториалните граници на инвестиционното предложение, за изграждане на ФВЦ. 

Реализацията на проекта няма да окаже въздействие, както върху местообитанията, така  

и върху БПС на вида. Не се очаква въздействие.  

Lycaena ottomanus. Местообитания. Ендемичен вид. В България се среща в ниските 

части на югозапад и югоизток. 

Находища. В Бургаски регион: NG17: с. Варовник, Бургаско, 42.217N, 27.233E: [300 m] 

(Abadjiev, 2001: 103),  NG26: с. Близнак, Бургаско, 42.167N, 27.3E: [300 m] (Abadjiev, 

2001: 103),  NG39: местн. Пода, Бургаско (Чорбаджиев, 1915: 19),  NG44: гр. Малко 

Търново, Бургаско, 41.983N, 27.533E: [300 m] (Илчев, 1924: 175), NG48: с. Ясна поляна, 

Бургаско, 42.3N, 27.633E: [50 m] (Krzywicki, 1981: 40), NG49: парк Росенец, Бургаско 

(Abadjiev, 2001: 103), NG56: с. Кондолово, Бургаско, 42.1N, 27.683E: [300 m] (Krzywicki, 

1981: 40),  NG58: с. Веселие, Бургаско, 42.333N, 27.633E: [50 m] (Krzywi ), NG56: с. 

Кондолово, Бургаско, 42.1N, 27.683E: [300 m] (Krzywicki, 1981: 40), NG58: с. Веселие, 

Бургаско, 42.333N, 27.633E: [50 m] (Krzywicki, 1981: 40), NG66: гр. Царево, Бургаско, 

42.16667N, 27.85E: [0 m] (Krzywicki, 1981: 40). NG67: гр. Китен, Бургаско, 42.233N, 

27.783E (Krzywicki, 1981: 40), NG68: гр. Приморско, Бургаско, 42.267N, 27.767E: [0 m] 

(Krzywicki, 1981: 40),  NG76: гр. Ахтопол, Бургаско, 42.1N, 27.95E: [0 m] (Илчев, 1924: 

175),  NG84:с. Резово, Бургаско, 41.983N, 28.033E: [0 m] (Abadjiev, 2001: 103), NH30: гр. 

Бургас, 42.483N, 27.483E (Rebel, 1903: 184), NH30: гр. Бургас (Горно 

Езерово) (Чорбаджиев, 1915: 19), NH30: гр. Бургас (кв. Меден рудник) (Abadjiev, 2001: 

103). 

 
UTM карта на известното разпространение на Lycaena ottomanus в България 

Както се вижда от приложената информация и карта, този вид пеперуда  

не е регистриран в района, където са разположени поземлените имоти, върху които се 

предвижда реализиране на проект за ФВЦ. По време на изграждане и производствена 

дейност на ФВЦ няма да има въздействие върху местообитанията, така и върху БПС на 

популацията.  

Консервационна значимост. Включен като уязвим в Червена книга на Европейските 

дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 106). 

Melitaea аurelia. Местообитания. Покрайнини на широколистни и иглолистни гори, 

поляни с храсти и единични дървета от морско то равнище до около 1500 м надморска 

височина. В България, видът е рядък, известен е от малък брой находища. 

Находища. В Бургаски регион: NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш, 1930: 222). 

https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=4850
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=4990
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=4990
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=111
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5010
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5010
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=111
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5050
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=111
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5060
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=111
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5080
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=111
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5110
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=100
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5130
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=008
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5180
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5180
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=127
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5190
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5190
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=138
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5200
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=008
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Видът не е установен в района на поземлените имоти, върху които се предвижда 

изграждане на ФВЦ. Отдалечеността на тези имоти от потенциални и ефективно заето 

местообитание от вида, не представлява заплаха за него и БПС на популацията. Не се 

очаква въздействие под никаква форма, както върху вида, така и върху неговата 

популация.  

Консервационна значимост. Вид от Европейската червена книга на дневните 

 

UTM карта на известното разпространение на Melitaea aurelia в България 

пеперуди (Van Swaay & Waren, 1999); целеви вид от „Основни райони за опазване на 

дневните пеперуди в България” (Абаджиев & Бешков, 2007); вид от Червения списък на 

европейските дневни пеперуди, Люксембург, 2010 г., IUCN, категория NT/LC (Near 

Threatened/Least Concern). Рядък вид. 

Melitaea britomartis. Местообитания. У нас много рядък; в малко и изолирани находища. 

Находища. В Бургаски регион: NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Ганев, 1983: 92). 

Консервационна значимост. Включен, като уязвим, в Червена книга на европейските 

дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 175),  CORINE биотопи. 

 
UTM карта на известното разпространение на Melitaea britomartis в България 

Muschampia tessellum. В България изключително рядък; съобщаван само от три 

находища; всички екземпляри са от началото на миналия век. 

Находища. В Бургаски регион: Ендмичен вид.  NG39: местн. Пода, Бургаско 

(Чорбаджиев, 1915: 22), NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Чорбаджиев, 1915: 22). 
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UTM карта на известното разпространение на Muschampia tessellum в България 
 Nymphalis xanthomelas. Местообитания. Покрайнини на широколистни гори, открити 

пространства в широколистни гори, речни долини и брегове, обрасли с върби и тополи, 

в широколистния горски пояс от морското равнище до около 2000 м надморска височина. 

Находища. В Бургаски регион: NG44: гр. Малко Търново, Бургаско, 41.983N, 27.533E: 

(Буреш & Тулешков, 1929: 194), NG46: с. Калово, Бургаско, 42.133N, 27.533E: (Буреш & 

Тулешков, 1929: 194), NG75: с. Бродилово, Бургаско, 42.083N, 27.85E (Буреш & 

Тулешков, 1929: 194), NH22:гр. Айтос, Бургаско, 42.7N, 27.25E: (Илчев, 1923: 50), 

NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш & Тулешков, 1929: 194).  

 

UTM карта на известното разпространение на Nymphalis xanthomelas в България 

У нас е съобщаван, като обикновен вид в миналото; до 2914 m (Пирин: Вихрен) (Buresch, 

1918: 142). Няма нови данни. Видът не е регистриран в района на поземлените имоти, 

върху които се проектира ФВЦ поради тяхната  отдалеченост на голямо разстояние от 

границите на ефективно заети местообитания на вида. Не се очаква отрицателно 

въздействие върху тези местообитания и БПС на популацията. 

Консервационна значимост. Вид от Corine Biotopes; Европейската червена книга на 

дневните пеперуди ((van Swaay & Warren, 1999: 158); Червеният списък на европейските 

дневни пеперуди, Люксембург, 2010 г., IUCN, категория LC/NT; целеви вид от „Основни 

райони за опазване на дневните пеперуди в България” (А и в България (Абаджиев & 

Бешков, 2007).  

 Parnassius mnemosyne. Местообитаня.  В България широко разпространен в гористите 

райони, до 2000 m (Пирин: Каменитица (Буреш & Тулешков, 1929: 170). 

https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=4910
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=045
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=4930
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=045
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=045
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5090
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=045
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=045
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5160
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=099
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/locus_species_bg.php?q=5180
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=045
https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=045
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Находища. В Бургаски регион: NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1929: 

170),  NG49: местн. Ала тепе, Бургаско (Чорбаджиев, 1915: 9),  NG49: Ченгене скеле, 

Бургаско: (Чорбаджиев, 1915: 9), NG76: вр. Голяма Папия, Странджа, Бургаско: (Илчев, 

1924: 173), NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Дряновски, 1930в: 147). 

 

UTM карта на известното разпространение на Parnassius mnemosyne в България 

Ефективно заетитите местообитания са отдалечени на голямо разстояние от 

границите на поземлените имоти, върху които е проектирана ФВЦ. На територията, 

определена за ФВЦ, няма регистрирано присъствие на тази пеперуда. Реализиране на 

проекта няма да има въздействие върху потенциалните местообитания, както и върху 

БПС на популацията на вида. Не се очаква въздействие. 

Консервацонна значимост.  Червена книга на европейските дневни пеперуди. Р. 

България: Закон за биологичното разнообразие - Приложение 2;[CITES] Конвенция по 

международната търговия със застрашени видове, Бернска конвенция | Приложение II, 

CORINE биотопи. 

Pseudophilotes vicrama. Местообитания.  В България се среща в изолирани популации; 

в планините до 1400 m (Рила: Радуил) (Буреш & Тулешков, 1930: 161). 

Находища. В Бургаски регион: NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1930: 

161), NG49: местн. Ала тепе, Бургаско (Чорбаджиев, 1915: 20), NH30: гр. Бургас (Меден 

рудник) (Чорбаджиев, 1915: 20). 

 

UTM карта на известното разпространение на Pseudophilotes vicrama в България 
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Видът не е регистриран в района на  поземлените имоти, върху които се предвижда 

изграждане на ФВЦ. Територията на ФВЦ е отдалечена на голямо разстояние от 

границите на ефективно заети местообитания. Не се очаква пряко и косвено въздействие 

върху потенциални местообитания и БПС на популацията. 

Консервационна значимост. Включен като уязвим в Червена книга на европейските 

дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 114). 

Zerynthia polyxena polyxena -  Местообитания. Предпочитани местообитания близо до 

влажни дерета, както и по периферията на горите и в речните долини. Ларвите се хранят 

с листата на Вълчата ябълка. Широко разпространен в България; в планините достига до 

1900 m (Рила: Сухото езеро) (Буреш & Тулешков, 1929: 167). Хранително растение на 

ларвата е Aristolochia clematitis 

Находища- В Бургаски регион: NG39: местн. Пода, Бургаско (Буреш & Тулешков, 1929: 

167), NG49: с. Равна гора, Бургаско, 42.367N, 27.55E: [50 m] (Илчев, 1924: 173),  NG56: 

с. Кондолово, Бургаско, 42.1N, 27.683E: [300 m] (Илчев, 1924: 173),NG66: гр. Царево, 

Бургаско, 42.16667N, 27.85E: [0 m] (Илчев, 1924: 173),  NG68: гр. Приморско, Бургаско, 

42.267N, 27.767E: [0 m] (Илчев, 1924: 173), NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E 

(Недялков, 1909: 127). 

 

UTM карта на известното разпространение на Zerynthia polyxena polyxena в 

България  

Присъствие на вида не е регистрирано в района, където е разположена територията 

на ФВЦ. Ефективно заетите местообитания са отдалечени от границите на поземлените 

имоти, върху които се предвижда изграждане на ФВЦ. Не се очаква пряко и косвено 

въздействие върху потенциални местообитания, както и върху БПС на популацията на 

вида. 

Консервационна значимост. Бернска конвенция - Приложение II, CORINE биотопи. 

 Очаквано въздействие върху земноводните предмет на опазване в поддържан 

резерват BG0000270 Атанасовско езеро 

В BG0000270 Атанасовско езеро са включени 2 вида земноводни - Южен гребенест 

тритон (Triturus karelinii) и Червеноокоремна бумка (Bombina bombina), които не са 

установени на територията на поддържания резерват. Не се очаква реализацията на ИП 

за ФВЦ да се отрази пряко или косвено върху местообитанията или популацията на двата 

вида в поддържан резерват „Атанасовско езеро“, поради отдалеченост от техни 

местообитания. 
             Земноводни, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 

 

 

Вид 

Оценка за степента на въздействие по 

време на строителството и експлоатацията 

https://www.nmnhs.com/butterfly_areas_bg/reference_bg.php?q=200
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Голям гребенест 
тритон  

Triturus karelinii  0 Не се очаква въздействие 

Жълтокоремна бумка  Bombina variegata  0 Не се очаква въздействие 

В категорията „Други значими земноводни в поддържан резерват BG0000270 

Атанасовско езеро“ 

В Приложение  3 от ЗБР в тази категория, за поддържания резерват са посочени 

представители на Разред Безопашати (Anura) - зелена крастава жаба (Bufo viridis viridis) 

и представител на Сем. Жаби дървесници – Жаба дървесница (Hyla arborea).  Зелената 

крастава жаба е вид, който частично се адаптира  към  сухоземен  начин на живот, като 

усвоява атмосферния въздух в процеса дишане. Жабата дървесница предпочита влажни 

местности, смесени и широколистни гори, планински ливади, градски паркове, най-често 

в близост до застояли водоеми. Проектът за ФВЦ, не застрашава местообитанията на тези 

два вида, на територията на Атанасовско  езеро, поради отдалеченост от границите на 

територията, върху която се изгражда ФВЦ. Не се очаква пряко и косвено въздействие. 

 Очаквани влияния и  степен на въздействие върху влечугите предмет на опазване 

в поддържан резерват  BG0000270Атанасовско езеро 

За територията на резервата се съобщават 4 вида влечуги:  

 Европейска блатна костенурка (Emys orbicularis orbicularis),  

 Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera),  

 Източна шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni boettgeri), 

 Пъстър смок (Elaphe sauromates). 

Съоръженията на ФВЦ ще бъдат изградени на значителни разстояния от границите 

на поддържан резерват „Атанасовско езеро“ и не се очаква реализацията на 

инвестиционното предложение да се отрази на местообитанията или популацията на 

видовете. 

Обобщеното въздействие върху влечугите предмет на опазване в поддържан 

резерват ,,Атанасовско езеро” е представено в следващата таблица. 

             Влечуги, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
 

 

Вид 

Оценка за степента на въздействие по 

време на строителството и експлоатацията 

на ФВЦ 

Европейска блатна 

костенурка 

 

(Emys orbicularis 

orbicularis  

0 Не се очаква въздействие 

Шипобедрена 

сухоземна костенурка 

Testudo graeca ibera 0 Не се очаква въздействие 

Източна шипоопашата 

сухоземна костенурка 

Eurotestudo hermanni 

boettgeri 

0 Не се очаква въздействие 

Пъстър смок Elaphe sauromates 0 Не се очаква въздействие 

В категорията „Други значими видове влечуги в поддържан резерват 

BG0000270 Атанасовско езеро“ 

В Приложение  3 от ЗБР в тази категория, са посочени представител на влечугите 

от Разред Гущери:  Ивичест гущер (Lacerta trilineata),  Зелен гущер (Lacerta viridis), 

Кримски гущер (Podarcis taurica). Местообитанията на тези гущери, в границите на 

защитената зона, са отдалечени от територията на проекта за ФВЦ и няма да бъдат 

засегнати или повлияни при реализацията на проекта. Не се очаква въздействие върху 

местообитанията и популациите на тези видове. 
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От  Разред  Змии (Ophidia) в Приложение 3 на ЗБР се посочват за поддържан 

резерват Атанасовско езеро видове  от сем. Смокове: смок-стрелец (Синурник) (Coluber 

caspius), сива водна змия (Natrix tessellata) и пепелянка (Vipera ammodytes). 

Местообитанията, на тези влечуги, остават извън обсега на проекта за ФВЦ, поради 

тяхната значителна отдалеченост. Преки и косвени въздействия не се очакват, както 

върху местообитанията, така и върху популацията на посочените видове.  

Риби (Pisces) 

За поддържан резерват Атанасовско езеро са посочени 2 вида риби – 

горчивка  (Rhodeus sericeus) и Обикновен щипок (Cobitis elongatoides). Територията, 

върху която е предвидено изграждане на ФВЦ, е отдалечена от водните местообитанията 

на двата вида риби. Практическата реализация на проекта за ФВЦ не засяга тези 

местообитания, в границите на поддържания резерват, и не се очаква въздействие върху 

тях и популацията им. 

В категорията „Други значими   видове риби в поддържан резерват BG0000270 

Атанасовско езеро“ 

В тази категория, като значими за поддържания резерват са включени 6 вида риби: 

Сребриста каракуда (Carassius gibelio), Гамбузия (Gambusia holbrooki), Триигла 

бодливка (Gasterosteus aculeatus), Дългоопашато попче (Knipowitschia caucasica), 

Деветигла бодливка (Pungitius platygaster),  Късо-муцунестата игла (Syngnathus abaster). 

От посочените риби  Дългоопашатото попче обитава само полусолени и сладки води.  

Реализирането на проекта за ФВЦ по никакъв начин не предвижда корекции, 

пресушаване или изграждане на водни съоръжения, свързани с местообитанията на 

посочените видове риби, в поддържания резерват. Техните местообитания, в района на 

Атанасовско езеро, остават извън обсега на проекта, поради голямото разстояние от 

територията на ФВЦ. Преки и косвени въздействия не се очакват.  

 Очаквани влияния и степен на въздействие върху бозайниците предмет на 

опазване в поддържан резерват BG0000270 Атанасовско езеро 

Разред Хищници (Carnivora) 

Обобщеното въздействие върху всички бозайниците, включени в предмета на 

опазване на поддържан резерват Атанасовско езеро е представени в следващата таблица. 

             Бозайници, включени в Приложение II на Директива 92/43/EEC 
 

 

Вид 

Оценка за степента на въздействие по 

време на строителството и експлоатацията 

Видра Lutra lutra 0 Не се очаква въздействие 

Пъстър пор Vormela peregusna 0 Не се очаква въздействие 

Лалугер Spermophilus citellus 0 Не се очаква въздействие 

Разред Прилепи (Chiroptera) 

1303 Малък подковонос  (Rhinolophus hipposideros) 

В поддържан резерват Атанасовско езеро не са установени летни и  зимни 

находища на вида. Площта на потенциално най-благоприятните местообитания е 

оценена на 0.1 ha (0.0% от площта на защитената зона). Потенциални ловни 

местообитания са около северната част на езерото и една малка част около р. Курбардере, 

западно от езерото.  Ловува основно в гори, градски паркове и градини, по-рядко над 

ливади и пасища и крайречни гори. Реализацията на ФВЦ няма да се отрази на ловните 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
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местообитания в поддържания резерват, поради значителното отстояние на поземлените 

имоти за ФВЦ от горски масиви, където ловува вида.  

Обобщено заключение за очаквано въздействие  на ФВЦ, върху поддържан 

резерват BG0000270 Атанасовско езеро. 

Преки въздействия 

Практическата реализация на проекта, за изграждане на ФВЦ, върху поземлени 

имоти в землището на с. Лъка, не е свързано с усвояване на площи от най-близкия 

поддържан резерват по Натура 2000 – BG0000270 Атанасовско езеро и пряко 

унищожаване на местообитания, предмет на опазване в този поддържан резерват, тъй 

като територията, върху която ще се реализира проекта, е разположена изцяло извън 

неговите граници. Най-близките граници на територията за ФВЦ до поддържания 

резерват са отдалечени на 1.5 km. Необходимите площи за проекта, разполагането на 

съоръженията и експлоатацията не са в състояние да предизвика пряка фрагментация на 

местообитания, предмет на опазване в поддържания резерват. Фрагментация, на 

местообитания при животинските видове, е най-силно изразена при изграждане на 

линейни инфраструктурни съоръжения –магистрали, пътища, ски писти, високи и 

непреодолими прегради, разположени на значителна територия, открити кариери, голф 

игрища на значителна по размер площ, които ограничават свободното придвижване на 

сухоземни видове животни в съседни територии, по време на търсене на храна или 

размножаване. Реализацията на проекта за ФВЦ не е свързана с изграждане на подобни 

съоръжения, които могат да доведат до ограничаване миграцията на видовете от 

поддържан резерват „Атанасовско езеро“ от и към неговата територия.  

Изградената ФВЦ не може да бъде причина за унищожаване на видове, предмет на 

опазване в поддържания резерват, поради неговата отдалеченост от територията на ФВЦ. 

Ефект на безпокойство по отношение на видове животни,  предмет на опазване в 

поддържан резерват „Атанасовско езеро“ не може да се очаква, тъй като територията  на 

ФВЦ е достатъчно отдалечена от неговата периферна граница на 1.5 km. Изградената 

ФВЦ не може да окаже пряко въздействие върху видовия състав в поддържания резерват, 

тъй като е извън нейните граници и е отдалечена на голямо разстояние. 

Непреки въздействия 

 По време на експлоатация ФВЦ не използва водни количества и не отделя 

производствени води, които могат да замърсят реки, които се вливат в Атанасовско езеро 

и с това да доведат до промяна на неговите химични качества и влошаване качеството на 

местообитанията.  Изграждането на ФВЦ не е свързано с отрицателни въздействия върху 

повърхностни и подземни води в района, както и индиректно влошаване качеството на 

местообитанията на видовете свързани с водни площи и влажни зони, в поддържания 

резерват Атанасовско езеро.  

Кумулативен ефект 

Преки кумулативни въздействия  

Кумулативен ефект по отношение степен на повлияност (отнети площи) върху 

защитена зона BG0000151Айтоска планина 

Очаквано кумулативно въздействие, върху една защитена зона, е свързано с 

кумулативни площни ефекти. Съгласно „принципа на предпазливост”, е възприето 

максималното допустимо кумулативно площно въздействие, в една защитена зона, не 

повече от приетия праг от 1%, съгласно Директива 92/43 ЕЕС за възникване на сериозни 

въздействия върху защитената зона. 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 
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Разработеният проект, за изграждане на ФВЦ в землището на с. Лъка, предвижда 

използването на изоставени земеделски земи, 10 категория при неполивни условия с 

площ 139.879 ha, която пряко засега територията на защитената зона. Формираният 

кумулативен ефект от тази площ е 0.476% от площта на защитената зона, който е под 

приетия праг от 1%, съгласно Директива 92/43 ЕЕС, за очаквани сериозни въздействия 

върху защитената зона  

Разглеждане на възможните/очаквани комбинирани кумулативни 

въздействия между проекта за ФВЦ с други  инвестиционни предложения, които 

биха могли да окажат значително въздействие върху защитена зона BG0000151 

Айтоска планина или нейните елементи. 

Общата засегната площ от защитената зона от инвестиционни предложение с 

преминала процедура в РИОСВ, Бургас и одобреният ОУП на община Айтос възлиза на: 

  11.957 ha –  инвестиционни предложения 

139.879 ha – ФВЦ в с. Лъка 

  82.395 ha – ОУП на община Айтос 

234.230 ha 

Общата засегната територия на защитената зона е 234,230 ha, която формира 

кумулативен ефект 0.797% от нейната площ. Този процент е под приетия праг от 1%, 

съгласно Директива 92/43ЕЕС, за сериозно кумулативно въздействие върху структурата 

и функцията на защитената зона. 

Тази площ засяга отделни природни местообитания и местообитания на защитени 

видове, в границите на защитената зона. В тази връзка се предлага Алтернативен вариант 

на проекта.  

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

С предлагания алтернативен вариант на проекта за ФВЦ се препоръчват 

смекчаващи мерки, които да доведат до редуциране броя на планираните в проекта 

соларни панели и да отпаднат площи, които засягат природни местообитания, с цел да се 

намали максимално негативното въздействие на проекта, върху засегнатите природни 

местообитания и местообитания на защитени видове в зоната. Инвеститорът  приема  

тези мерки и в проекта  ще бъдат направени промени, с което ще се намали общата площ 

на проекта и на засегнатите площи от местообитанията. Промените в проекта, които 

трябва да бъдат направени са представени в следващата таблица. 

 

С приемане на алтернативния вариант общата площ на инвестиционното 

предложение от 139.879 ha се намалява на 110.478 ha. Площта на ФВЦ се намалява с 

29.4011ha (294.011 dka). С намаляване  на  общата площ се намалява и броя на соларните 

панели от 191 716 броя на 166 470 (намалени 25 246 броя), а заетата от тях площ от 49.654 

ha  на 43.115 ha (намаление 6.539 ha). В имот 12.25 се намалява и броя на трафопостовете 

от 20 на 19 броя и в имот 12.26 от 28 броя на 24, при което площта, която заемат от 0.11 

ha (1078 m2 ) се намалява до 0.10 ha (982 m2). В поземлен имот 12.26 се намалява и 

вътрешната пътна мрежа  с 0.17 ha (1655 m2). Природно местообитание 62А0 с площ 6.69 

ha, а заедно с отпадналите панели  тази  площ е 14.44 ha, които отпадат от проекта. От 

Имот
Площ на 

имота, м2

Площ на 

имота, 

отпада, м2

Площ на 

имота, 

oстава за 

застройка, 

м2

Соларни 

модули, бр

Обща площ на 

соларните 

модули, м2

Трафопос

тове, бр

Обща площ на 

трафопостовете, 

м2

Обща 

застроена 

площ върху 

имота, м2

Обща 

плътност на 

засторяване, 

%

Обща 

мощност, kWp

12.24 199051 26962,71 172088,29 27508 71245,72 8 154 71399,72 41,49 14991,86

12.25 499745 104207,84 395537,16 60578 156897,02 19 366 157262,77 39,76 33015,01

ОБЩО, 12.24 и  12.25 698796 131170,55 567625,45 88086 228142,74 27 520 228662,49 32,72 48006,87

12.26 699999 162840,99 537158,01 78384 203014,56 24 462 203476,56 37,88 42719,28

ОБЩО, 12.24, 25 и 26 1398795 294011,54 1104783,46 166470 431157,30 51 982 432139,05 30,89 90726,15
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проекта се изключват и 20 метра буферна зона между деретата и застроената площ с обща 

площ 12.41 ha.   

Кумулативният ефект, от реализацията на оценяваното ИП за ФВЦ, в границите на 

защитената зона, при алтернативния вариант е 0.376% от 110.478 ha.  При обща плътност 

на застрояване 30.89% от посочената площ, на инвестиционното предложение, ще бъде 

застроена 34.126 ha, Свободната площ между редовете и пътната мрежа остава 76.352 ha. 

До този момент не са известни други планове и програми, свързани с изграждане 

на съоръжения за получаване на енергия от възобновяеми източници или за жилищно 

строителство, в съседните терени. 

Разглеждане на възможните/очаквани комбинирани кумулативни въздействия 

между алтернативния проект за ФВЦ с други  инвестиционни предложения, които 

биха могли да окажат значително въздействие върху защитена зона BG0000151 

Айтоска планина или нейните елементи. 

От преминали процедура инвестиционни предложения, планове и програми в 

РИОСВ, Бургас, въздействие върху защитената зона ще имат инвестиционни 

предложения с площ 11.957 ha. В разработения ОУП на община Айтос  са  включени 

нови устройствени зони, които ще се реализират на територията на защитената зона на 

площ от 82,395 ha.  Общата засегната площ от територията на защитената зона, е, както 

следва: 

  11. 957 ha  - инвестиционни предложения 

110. 478 ha – ФВЦ, с. Лъка 

  82. 395 ha – ОУП на Айтос 

204. 830 ha    

Общата засегната територия от зоната е 204.830 ha, което представлява 0.697% от 

нейната площ. Този процент е под приетия праг от 1%, съгласно Директива 92/43ЕЕС, за 

сериозно кумулативно въздействие върху защитената зона. Засегнатата площ, от 

реализиране на ФВЦ и другите инвестиционни предложения, има слаб кумулативен 

ефект по отношение засегнатата територия, но без да предизвикат изменения в 

структурата и функцията на защитената зона.  

Очакван ефект от прилагане на предложения алтернативен вариант на ФВЦ 

 

 

Защитена зона 

 

Площ на 

защитената 

зона (ha) 

 

 

Площ и процент на 

засегнатата защитена зона 

 (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатата площ в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативния 

вариант за ФВЦ (ha) 

ha % ha % 

BG0000151 29379.4 139.879 0.476 110.478 0.376 

Очаквано въздействие и формиране на кумулативен ефект върху природните 

местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000151 Айтоска планина. 

 Приоритетно местообитание *6220 Псевдостепи с житни и едногодишни 

растения от клас Thero-Brachypodietea 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

Това природно местообитание е установено в поземлените имоти 12. 24, 12.25, 

12.26 с площ 69.968 ha.  В одобрения ОУП на община Айтос  бъдещото устройствено 

зониране, на територията на общината, няма да засегне това природно местообитание.   

При изпълнение на проекта за ФВЦ от него се отнемат 24,93 ha, заедно с 

инфраструктурните обекти,  които формират кумулативен ефект от 0.50%,  в границите 

на защитената зона. Общата свободна площ от соларни модули в имотите за ФВЦ е 

45.095ha. 
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Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

При реализация на алтернативния вариант на проекта за ФВЦ, в землището на с. 

Лъка се засягат, съгласно предложените промени в проекта, 20.47 ha, които формират 

кумулативен ефект от 0.41% от площта на местообитанието в защитената зона.  

Незасегнати от проекта са 49.498 ha, в които растителността няма да бъде подложена на 

техногенно и антрапогенно въздействие и ще запази своя характер. Засегнатата площ от 

местообитанието е под приетия праг от 1%, съгласно изискванията на Директива 

92/43/ЕЕС, според която площта на местообитанията, както и площта на 

местообитанията в добро състояние не трябва да надвишава в краткосрочен и дълго-

срочен аспект над този праг. Формираният кумулативен ефект има слаба степен на 

въздействие и не се очаква да окаже сериозно въздействие върху структурата на 

природното местообитание в защитената зона.  

 62А0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 

С прилагане на препоръчаните смекчаващи мерки, предложени на инвеститорът, 

природно местообитание 62А0 да отпадне от проекта за изграждане на ФВЦ, се запазва 

напълно неговата площ от 6.689 ha, като остава извън границите на ФВЦ.  

Преки кумулативни въздействия не се очакват.  

Сравнителен анализ на степените на кумулативно въздействие на 

алтернативния вариант  на ФВЦ върху природните местообитания  в защитената 

зона 
 

Природно 

местообитание 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативния 

вариант на ФВЦ 

ha % ha % 

6220 4958,39  24,93 0.50 20.47 0.41 

62А0 173,51  1,83  1.05 0 0 

Общо  26.76 1.55 20.47 0.41 

Природно местообитание 62А0 отпада от проекта за ФВЦ. 

Очаквано въздействие и формиране на кумулативен ефект върху местообитания на 

животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000151Айтоска 

планина. 

Безгръбначни животни 

 4045 Coenagrion ornatum (Ценагрион, Ручейно пъстриче) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

В приетия ОУП на община Айтос е отбелязано, че „не са установени местообитания 

на вида, които да са засегнати от ОУП, тъй като няма предвиждания за водни обекти“.  

Местообитанието е регистрирано в поземлените имоти 12.24, 12.25 и 12.26, на 

инвестиционно предложение за ФВЦ, с площ 36.79 ha. От тази площ ще бъдат засегнати 

13,91 ha. Очакваният кумулативен ефект е 0.29% от площта на местообитанието на вида, 

в защитената зона.  

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

При реализиране на алтернативния вариант на проекта засегнатата площ в 

поземлени имоти 12.24 и 12.26 е 11.71ha, която формира кумулативен ефект от 0.24% от 

площта на местообитанието в защитената зона.  

И при двата варианта на проекта засегнатата площ е малка и е под приетия праг от 

1% на Директива 92/43/ЕЕС, за отрицателно кумулативно въздействие върху 

местообитанието на вида в зоната. Кумулативното въздействие е с ниска степен и не 
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дава основание за сериозни промени в структурата на местообитанието и 

популацията на вида в защитената зона. 

Сравнителен анализ на степените на кумулативно въздействие на проекта за ФВЦ 

и на алтернативния вариант върху безгръбначните животни 
 

Вид 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативния 

вариант на ФВЦ 

ha % ha % 

Coenagrion 

ornatum 

4818,65  13,91  0.29 11.71 0.24 

Сравнителният анализ за очакваните кумулативни въздействия при оценяване 

проект за ФВЦ и алтернативния вариант показва, че при реализиране на проекта за ФВЦ 

ще бъде засегнат един вид от безгръбначните животни в защитената зона, като неговото 

природозащитното състояние ще се влоши. Алтернативният вариант на ФВЦ  показва, 

че  кумулативното въздействието върху този вид се намалява от това при проекта за 

ФВЦ. В случая се препоръчва изпълнението на алтернативния вариант на  ФВЦ. 

Влечуги 

 1219. Шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca ibera) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

ОУП на община Айтос не засяга местообитания на вида в зоната.  

Местообитанието, в границите на поземлените имоти 12.24, 12.25, 12.26, 

определени за ФВЦ, е с площ 88.55ha. При реализиране на предложения проект се 

отнемат 36,86 ha от слабо пригодни местообитания на вида в зоната. Засегнатата площ 

формира кумулативен ефект 0.18% от неговата площ в границите на защитената зона. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

При реализиране на алтернативния вариант на проекта от тази площ ще бъдат 

отнети 21.85 ha. Очакваният кумулативен ефект е 0.10% от слабо пригодни 

местообитания, в защитената зона. Засегнатата площ е малка и е под приетия праг от 1% 

на Директива 92/43/ЕЕС, за отрицателно кумулативно въздействие върху 

местообитанието в зоната. Общата свободна площ от панели е 66.700 ha. Кумулативният 

ефект е малък и няма да доведе до сериозни промени в структурата на 

местообитанието и популацията на вида в защитената зона. 

 

 1217 Източна шипоопашата сухоземна костенурка (Eurotestudo hermanni 

boettgeri) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

При изграждане на устройствена зона Пп, в община Айтос, съгласно приетия ОУП, 

се засягат 0.759 ha. При реализиране на проекта за ФВЦ се засягат  53,63 ha. Общата 

засегната площ, от местообитанието, е 54.389 ha, която формира кумулативен ефект от 

0.39% от слабо пригодни местообитания, на територията на защитената зона.  

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

При реализиране на алтернативния проект се засягат 43.11 ha. При изпълнение на 

ОУП на община Айтос се засягат 0.759 ha от местообитанието на вида в защитената зона. 

Общата отнета площ от слабо пригодни местообитания е 43.869 ha, която формира 0.31% 

кумулативен ефект. Свободната площ, извън соларните панели е 67.36 ha. Засегнатата 

площ е под приетия праг от 1%, съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС, според 
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която площта на местообитанията, както и площта на местообитанията в добро 

състояние не трябва да надвишава в краткосрочен и дългосрочен аспект над този праг. 

Формираният кумулативен ефект е много малък за да предизвика сериозни 

промени в структурата на местообитанието и популацията на вида.  

 5194 (1279) Пъстър смок (Elaphe sauromates)  

 Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

Според специфичната информация получена в резултат на проект: "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - 

фаза I" поземлените имоти, върху които се предвижда разполагане на ФВЦ не са 

ефективно заети местообитания от вида. Поземлените имоти 12.24, 12.25 и 12.26, върху 

които се проектира ФВЦ  са местообитания с ниска значимост. 

В ОУП на община Айтос се предвижда изграждане на устройствена зона Пп с площ 

0.759 ha върху пригодни местообитания на вида.  

Реализацията на предложения проект засяга 53,63ha от площта на местообитанието 

в зоната. Общата засегната площ заедно с отнетата територия в община Айтос възлиза 

на 54.385ha. Формираният кумулативен ефект от тази площ е 0.28% от площта на 

местообитанието в защитената зона.  

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

При реализиране на алтернативния вариант на проекта ще бъдат засегнати 43.11 ha. 

Общата засегната площ заедно с  отнетата площ от 0.759 ha в община Айтос е 43.869ha, 

и формира кумулативен ефект от 0.22% от площта на местообитанието, в защитената 

зона. Засегнатите  площи  са под приетият праг от 1% за отрицателно кумулативно 

въздействие съгласно Директива 92/43 ЕЕС, според която площта на местообитанията, 

както и площта на местообитанията в добро състояние не следва да намалява в 

краткосрочен и дългосрочен аспект. Кумулативният ефект е малък за да предизвика 

сериозни структурни промени в местообитанието и популацията вида в зоната. 

Сравнителен анализ на степените на кумулативно въздействие на проекта за ФВЦ 

и на алтернативния вариант върху влечугите  в защитената зона 
 

Вид 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативния 

вариант на ФВЦ 

ha % ha % 

Testudo graeca 

ibera  

19944,65  36,86  0.18 21.85 0.10 

Eurotestudo 

hermanni 

boettgeri 

13846,95  54.389  0.39  43.869 0.31% 

Elaphe 

sauromates 

19625,38  54.385 0.28 43.869 0.22 

Сравнителният анализ за очакваните кумулативни въздействия върху   влечугите  

при оценявания проект за ФВЦ и алтернативен вариант показва, че при реализиране на 

представения проект кумулативното въздействие по всички фактори е по-високо от това 

при алтернативния вариант за ФВЦ. Препоръчва се изпълнението на алтернативния 

вариант на ФВЦ. 

Бозайници 

 1335 Европейски лалугер (Spermophilus citellus) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 



 

122 

 

При реализиране на предложения проект за ФВЦ, в землището на с. Лъка, се 

отнемат  оптимални местообитания в размер на 22,58 ha, която площ формира 

кумулативен ефект 0.59% и 21,86ha субоптимални местообитания с кумулативен ефект  

0.16%. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

Изпълнението на алтернативния вариант на проекта засяга 11.12ha, оптимални 

местообитания, които формират 0.29% кумулативно въздействие и 13.12 ha засягащи 

субоптимални местообитания с кумулативно въздействие 0.099%.  

Съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС с цел да се даде праг на значимост 

на въздействията е предложен праг от 1%, за отрицателното изменение, при което 

намаляването на площта на местообитанията, като цяло и на площите в добро състояние 

в дългосрочен аспект, не следва да надвишава този праг. Засегнатите площи, при 

реализация на алтернативния вариант за ФВЦ, не надвишават този 1%. Не се очаква 

формиране на кумулативен ефект, който да наруши структурата и функциите на 

защитената зона, местообитанията и популацията на вида. 

 2633 Европейски пъстър пор (Vormela peregusna) 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

Съгласно проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на 

природни местообитания и видове - фаза I", пъстрият пор не е установен на 

територията на защитената зона. 

Устройственото зониране, предвидено в ОУП на община Айтос, не предвижда 

застрояване на терени, които са потенциални местообитания на вида. На тази територия 

и в съседните площи, няма регистрирани колонии от лалугер, които са основна храна на 

пъстрия пор. 

Съгласно специфичната информация, получена в резултат на проект: "Картиране и 

определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза 

I", цялата територия на бъдещата ФВЦ е определена, като потенциални местообитания и 

оптимален хранителен потенциал на вида. Най-близките колонии на лалугера, който е 

основен хранителен компонент на вида, са в землището на с. Габерово и с. Дъбник, 

западно от с. Рудник и м.с. Черно море, с. Каменар. Всички те са отдалечени  

от територията на ФВЦ, на която няма регистрирано присъствие на лалугера. 

Реализацията на предложения проект ще засегне 53,63 ha от потенциални 

местообитания на този вид в зоната. Засегнатата площ е  0.49% от потенциалните 

местообитания и оптимален хранителен потенциал на вида в защитената зона. 

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

Алтернативният вариант за ФВЦ,  в землището на с. Лъка, засяга 43.11 ha от 

потенциалните местообитания, както и оптимален и субоптимален хранителен 

потенциал на този вид.  Тази площ, заедно с отнетите площи за инфраструктура  възлиза  

на 46.91 ha, която формира 0.40% кумулативно въздействие от хранителната база (11604 

ha) на вида в защитената зона и кумулативно въздействие 0.42% от потенциалните 

местообитания (10964,6 ha) в зоната. 

Съгласно Директива 92/43/ЕЕС засегнатата площ не надвишава приетия праг от 1% 

на значимост на кумулативните въздействия. Очакваното кумулативно въздействие 

може да бъде определено с ниска степен, поради засегнати малки площи и недоказано 

присъствие на вида  в защитената зона и на територията на поземлените имоти за ФВЦ.       

Сравнителен анализ на степените на кумулативно въздействие на проекта за ФВЦ 

и на алтернативния вариант върху бозайниците  в защитената зона 
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Вид 

Площ на 

местообитани

ето в 

защитената 

зона (ha) 

 

Площ и процент на 

засегнатото местообитание в 

защитена зона  (ha) 

Площ  и процент  на 

засегнатото местообитание в 

защитената зона след 

прилагане на алтернативния 

вариант за ФВЦ 

ha % ha % 

Spermophilus 

citellus 

3805,9 – оптим 

13154,1-субопт  

22,58- потен. 

21,86 –субопт. 

0.59 

0.16 

11.12 

13.12 

0.29 

0.009 

Vormela 

peregusna 

10964,6– потен 

11604- трофич. 

53,63  

53,63 

0.49  

0.46 

46.91- потен.  

46.91-трофич.  

0.42 

0.40 

Сравнителният анализ за очакваните кумулативни въздействия върху 

бозайниците при оценявания проект за ФВЦ и алтернативен вариант показва, че при 

реализиране на представения проект въздействието по всички фактори е по-високо от 

това при алтернативата за ФВЦ. 

Препоръчва се изпълнението на алтернативния вариант на ФВЦ. 

  

 1324 Голям нощник (Myotis myotis)  

 1307 Остроух нощник (Myotis blythii оxygnathus) 

На територията на община Айтос е регистрирано едно находище в изоставена 

сграда в с. Пещерско, която не се засяга от ОУП на общината. В случая става въпрос за 

роене (swarming), период в който прилепите скитат и се струпват на групи, търсейки 

партньор за размножаване. ОУП на община Айтос не засяга потенциални ловни 

местообитания на вида и не се очаква отрицателно кумулативно въздействие, в резултат 

от реализиране на ОУП. 

Вариант 1. Предложеният проект за ФВЦ 

Представената карта по проект „Картиране и определяне на природозащитното 

състояние на природни местообитания и видове – фаза І” (МОСВ 2013), показва, че 

цялата територия на поземлените имоти предвидени за ФВЦ, е потенциална ловна 

територия на двата вида, в зоната. С реализацията на предложения проект се засягат 

49.65ha, които формират  0.27%  кумулативно въздействие от площта на 

местообитанието в защитената  зона.  

Вариант 2. Алтернативен вариант на проекта за ФВЦ 

При  практическо реализиране на алтернативния вариант на проекта се засягат 

43.11ha ловна територия на вида. Очакваното кумулативно въздействие е 0.23% от 

подходящите ловни местообитания в защитената зона. Засегнатата площ, в зоната, е под 

приетият праг от 1%, съгласно Директива 92/43/ЕЕС за отрицателно кумулативно 

изменение и намаляване на площта на ловните местообитания, като цяло в дългосрочен 

аспект не надвишава този праг. Формираният кумулативен ефект е с ниска степен на 

въздействие, което няма да доведе до сериозно засягане на трофичната база на двата вида 

прилепи, в защитената зона, и няма да се отрази на тяхната популация.  

Сравнителен анализ на степените на кумулативно въздействие на проекта за ФВЦ 

и на алтернативния вариант  върху прилепите  в защитената зона 
 

Вид 

Площ на 

ловните 

местообитания 

в защитената 

зона (ha) 

 

Площ (ha) и процент (%) на 

засегнатото ловно 

местообитание в защитена 

зона   

Площ  и процент  на 

засегнатото ловно 

местообитание в защитената 

зона след прилагане на 

алтернативния  вариант на 

ФВЦ 

ha % ha % 

Myotis myotis 18370 49,65 0.27 43.11 0.23 

Myotis blythii 

оxygnathus  
18370 49,65  0.27 43.11 0.23 

 Алтернативният вариант на проекта за ФВЦ  дава възможност да се смекчи 

негативното въздействие върху потенциални ловни местообитания на двата вида 
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прилепи, предмет на опазване в зоната. Това дава основание да се препоръча 

изпълнението на алтернативния вариант на проекта за ФВЦ. 

Кумулативен ефект от промени в качеството на хранителния хабитат  на 

прилепите 

При реализиране на алтернативния вариант на  ПУП-ПРЗ за ФВЦ ще настъпи 

промяна на 110.478ha от земеделските земи включени в проекта, което е 0.376% от 

територията на защитената зона. Това са земи с ниско насекомно обилие и слаб 

хранителен потенциал за прилепите. С реализацията на ФВЦ се засягат пряко 43,11 ha 

ловни полета на двата вида, Голям нощник (Myotis myotis) и Остроух нощник (Myotis 

blythii оxygnathus). Формираният кумулативен ефект е 0.23% от подходящите ловни 

местообитания в защитената зона и 0.006% от картирано ловно местообитание в 

защитената зона в национален мащаб. 

Очакваното кумулативно въздействие, свързано с промяна на трофичните 

местообитания на цялата територия на ФВЦ, е 0.376% и се оценява като слабо по степен. 

Засегнатата площ, от ловните територии на двата вид прилепи, е под приетия праг от 1% 

съгласно изискванията на Директива 92/43 ЕЕС за отрицателно изменение и намаляване 

площта на ловните местообитания, като цяло и в дългосрочен аспект не надвишава този 

праг.  

На територията  на  изградената ФВЦ има свободни площи, които са извън или под 

монтираните соларни панели. На тези площи се развива растителност, която се посещава 

от различни  видове  насекоми. При изграждане на локално осветление, за охрана на 

обекта през нощните часове, ще се привличат насекоми, които могат да са храна на двата 

вида прилепи, ако те мигрират  до  тази  част  на  защитената зона  от  района  на с. 

Пещерско, къде-то е установено тяхно местообитание. Регистрираното присъствие на 

двата вида прилепи, в изоставена сграда, в с. Пещерско, е по време на роене, когато 

прилепите скитат и търсят партньор за размножаване. В района на ФВЦ и съседните 

терени няма летни  и зимни убежища за прилепите. Изградените съоръжени няма да 

бъдат пречка за летене над тях при откриване на насекоми. Прилепите ловуват в нощните 

часове и наличието на нощно осветление, в границите на ФВЦ, ще има положителен 

ефект поради привличане на нощните насекоми, които са основен компонент от 

хранителния спектър на прилепите.  

Кумулативен ефект върху ефективното въздушно пространство на прелепите 

Това е въздушното пространство използвано от прилепите по време на миграция. 

По отношение на височината на полета при прилепите, по време на миграция, познанията 

са твърде ограничени. Регистрираните данни с ехолокационни  ултразвуци  показва 

височина на полета от 20 до 40 метра над земната повърхност. Данни, от специализирана 

литература, посочват височина до 100 метра. С изграждането на ФВЦ, с хоризонтално 

разположени соларни панели, не се отнема въздушно пространство. Изградените 

съоръжения няма да бъдат пречка за летене над тях, при откриване на насекоми, през 

нощните часове на денонощието. И след пълното реализиране на всички соларни панели 

няма да има отнемане на ефективно въздушно пространство, използвано от мигриращите 

прилепи по време на техните ежедневни, пролетни и есенни миграции. Характерът на 

строителството не формира бариерен ефект за прилепите, обитатели в границите на 

защитената зона, което да пречи за тяхната миграция. 

При практическото изпълнение на проекта за ФВЦ няма предпоставки за възникване 

на негативни кумулативни въздействия, които да възпрепятстват или ограничават 

въздушното пространство и миграциите на прилепите в тази част на защитената 

зона. Не се очаква формиране на кумулативен ефект. 
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Очаквано въздействие и формиране на кумулативен ефект върху местообитания  

на птиците, предмет на опазване в ЗЗ BG0000151Айтоска планина. 

Кумулативен ефект върху фронта на миграция (бариерен ефект)  

Този показател определя пространственото ограничение при разполагане на 

съоръжения в една линия перпендикулярно на фронта на миграция. В дадения случай 

изграждането на ФВЦ и характера на строителството свързано с нея  е с незначителна 

височина, която не е изкуствена бариера и не води до ограничаване на ефективното 

въздушно пространство, използвано при ежедневното прелитане на птиците през 

територията на ФВЦ, както и по време на миграция на птиците през различните сезони. 

Територията, на поземлените имоти, определени за ФВЦ, може да бъде  

използвана от реещите и хищни птици по време на миграция по Via Pontica в района на 

община Поморие е с ширина 20 кm. Територията на ФВЦ, в източна посока до град 

Поморие, е 9.9 km и в южна до Бургаския залив 6.5 кm, което е съответно 49.5% - 32.5% 

от фронта на миграция. Характерът на строителството не формира бариерен ефект за 

мигриращите птици, което да пречи за тяхната миграция. Редовете от панели са 

разположени на 1.60 m височина от земната повърхност и не представляват изкуствена 

непреодолима преграда за птиците. Свободното пространство между редовете формира 

растителна покривка, която се посещава от насекоми, които могат да бъдат хранителен 

компонент на птиците, при облитане на територията на ФВЦ. Тази територия може да 

формира местообитания и на дребни бозайници, които са част от трофичната база на 

грабливите птици. 

С разработения проект и реализиране на ФВЦ не се очаква възникване на 

кумулативно въздействие ограничаващо фронта на ежедневно мигриращите птици 

през тази територия, както и миграцията на видове птици при техните пролетни и 

есенни миграции. 

Кумулативен ефект върху пряко увредените местообитания 

 Практическото реализиране на ПУП-ПРЗ за ФВЦ по алтернативния вариант е на 

площ от  110.478 ha земеделска земя – ниви, 10 категория при неполивни условия, 

изоставени след възстановяване на собствеността. Спрямо площта на община Поморие 

(41319hа) тази площ е 0.26%, а спрямо земеделските земи (27 342ha) в общината 0.40%. 

Очакваното кумулативно въздействие, свързано с промяна характера на тези имоти от 

земеделски земи в техногенна територия  е 0.376% от цялата площ (110.478 ha), заета от 

ФЕЦ, която е под приетия праг от 1% съгласно изискванията на Директива 92/43 ЕЕС за 

отрицателно кумулативно въздействие.  

При  такова строителство могат да се отчетат, както отрицателни, така и 

положителни въздействия върху орнитофауната. Не се изключва възможността част от 

птиците да продължат да обитават или гнездят в границите на  ФВЦ, а друга част от 

птиците да загубят местообитанията си изцяло, частично или местообитанията да бъдат 

променени. Засегнатите площи от ФВЦ могат да  бъдат местообитание на много видове, 

поради което не трябва да се изключва отрицателното въздействие на соларните паркове 

в земеделски територии. За други видове птици тези съоръжения могат да имат 

положително въздействие, в сравнение с интензивно използваните земеделски земи. 

Територията на ФВЦ може да представлява ценно островно местообитание за гнездене 

или хранене. Засегнатите площи, от реализация на проекта за ФВЦ, са под приетия праг 

от 1% съгласно Директива 92/43 ЕЕС за очаквано негативно кумулативно въздействие в 

защитената зона, което да доведе  до сериозно нарушаване местообитанията на птиците 

и да повлияе на структурата и функцията на зоната. Наблюденията направени в други 

страни, в такива съоръжения показват, че тези съоръжения се използват от пойни птици 

за гнездене по носещите конструкции или от грабливи птици, като място откъдето 



 

126 

 

наблюдават и очакват своята плячка. Използването на територията на ФВЦ съоръжения, 

като местообитание се потвърждава при вече изградената ФВЦ в с. Медвен.  

Кумулативният ефект върху гнездящите птици  

При изграждане на ФВЦ се очаква загуба на изоставени земеделски земи, като 

местообитания на наземно гнездящите птици. Наличието на обширни пространства, от 

земеделски земи, в съседство на територията на ФВЦ, могат да се използват, като 

гнездова база. Очакваното кумулативно въздействие, в резултат от намаляване на тази 

територия, се оценява като незначително и няма да доведе до промяна в популацията на 

наземно гнездящите птици. На тази територия и наличната храстова растителност не са 

регистрирани гнезда на наземно гнездящи птици. Територията не е подходяща, като 

гнездова база, за грабливите видове птици, поради отсъствие на горски масиви и 

единични дървесни видове, за водолюбивите  и водоплаващи птици поради отсъствие на 

повърхностни водни басейни и на влажни зони. Не се очаква формиране на кумулативен 

ефект след изграждане на ФВЦ. Не е изключено, след изграждане на съоръжението, 

носещата конструкция, под панелите, да стане място за гнездене на определени видове 

птици, каквито случаи са установени в такива съоръжения в други страни. Намерени са 

гнезда на бяла стърчиопашка, хвойнов дрозд  между гредите на платформите за 

модулите. На територията на фотоволтаичните паркове е установено гнездене и на 

защитени видове, а така също и на полска чучулига, яребица, гургулица, черногушо 

ливадарче, жълта стърчиопашка, градинска и сива овесарка. Положителен ефект има за 

наземно гнездящи видове, които не се нуждаят от големи открити пространства.  

Кумулативен ефект върху места за хранене и ловуване на птиците 

С изграждането на ФВЦ се отнемат 110.478 ha от подходящи трофични 

местообитания, в защитената зона. Очакваният кумулативен ефект от тази отнета площ 

е 0.376%. Формираният кумулативен ефект е под приетия праг от 1%, съгласно 

изискванията на Директива 92/43 ЕЕС, за отрицателно кумулативно въздействие върху 

трофичните местообитания в зоната. 

Наличните водни площи, повърхностни водни тела и влажни места в границите на 

защитената зона няма да бъдат засегнати от проекта за ФВЦ, в границите на защитената 

зона. Повърхностните водоеми с различна големина, които остават извън обсега на ФВЦ 

ще запазят своя естествен характер, като местообитание и място за изхранване на видове 

свързани с водните площи.  

Територия определена за ФВЦ и след изграждане на съоръжението, може да бъде 

хранителна база за различни видове птици, през различните сезони. Между редовете, в 

които са разположени панелите, и под тях остава свободна  площ, която запазва своя 

характер и може да бъде използвана, като трофична база от птиците. Това са пойни 

птици, които ползват площта на съоръженията за намиране на храна, долитайки от 

близките храсталаци (полско врабче, жълта овесарка, кос). През есента и зимата в 

соларните паркове са установени по-големи ята на пойни птици, като конопарчета, 

полски врабчета, жълти овесарки. През зимния сезон под соларните модули при 

продължителен снеговалеж остават непокрити със сняг участъци, където птиците от 

близките територии търсят храна. Изградените ФВЦ не са пречка за грабливите птици 

при търсене на храна и при ловуване на керкенези и мишелови, на територията на 
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соларните площадки.  Мишеловът лети и под модулните редици от соларни панели. Над 

самите съоръжения летят ястреби. Задържане над такива соларни паркове е наблюдавано 

на двойка ветрушки и летящи млади птици. Не е  изключено, на територията на соларния  

парк, да има повече малки бозайници, които птиците ползват за храна. Очакваното 

кумулативно въздействие е с ниска степен и няма да доведе до сериозни промени в 

трофичната база на птиците в защитената зона, което да се отрази на тяхната популация. 

Кумулативен ефект върху ефективното въздушно пространство, по време на 

миграция на птиците 

Хоризонталното разположение на соларните панели на малка височина,  

(1.60 m) от земната повърхност, не отнемат част от въздушното пространство на птиците, 

по време на миграция по прелетния път Via Рontica.  

По време на миграция птиците могат да прелитат над ФВЦ безпрепятствено. Не се 

очаква формиране на кумулативен ефект  след  изграждане на ФЕЦ. 

Кумулативни въздействия от изграждане на ФВЦ върху поддържан резерват 

BG0000270 Атанасовско езеро и защитена местност „Бургаски солници“ 

При реализация  на проекта за ФВЦ, в землището на с. Лъка, не се очаква 

допълнително кумулативно въздействие върху поддържан резерват BG0000270 

Атанасовско езеро, тъй като строителството ще се извърши на територия отдалечена на 

1.5 km от границите на поддържания резерват.  Включените в проекта елементи на ФВЦ 

ще бъдат изградени на територия, която не засяга площи в границите на поддържания 

резерват. 

Не се очаква формиране на допълнително кумулативно въздействие, което да окаже 

влияние в обхвата и границите на защитена местност „Бургаски солници“, поради 

тяхната отдалеченост на 1.5 km от територията на предвидената ФВЦ.  Практическото 

реализиране на проекта за ФВЦ няма да има кумулативно въздействие върху 

поддържания резерват и защитена местност „Бургаски солници“. Проектът за ФВЦ ще 

намали ловната територия за мигриращите и прелетни птици, по време на пролетна и 

есенна миграция, с 0.37%, която площ формира кумулативен ефект под приетия праг от 

1%, съгласно Директива 92/43 ЕЕС за сериозни кумулативни въздействия върху 

хранителните местообитания в защитената зона. 

6.7 Културно наследство 

На територията, обхваната от  ПУП-ПРЗ няма регистрирани НКЦ. Съгласно  чл. 

160 от Закона за културното наследство, когато се извършват изкопни, 

благоустройствени и др. подобни дейности на територии, за които няма предварителни 

данни за наличие на културни ценности, ако при тези дейности такива ценности се 

открият, работата спира незабавно и се прилага чл. 72 от същия закон, а именно – 

собственикът, концесионерът или ползвателя на имота е длъжен да уведоми незабавно 

кмета на общината, директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по  

опазване на културното наследство. Последния уведомява Министъра на културата, 

който предписва съответните мерки – обикновено се назначава експертна комисия, която 

предписва спасителни разкопки, след които влиза в действие чл. 158а. 

6.8 Фактори на околната среда 

6.8.1 Отпадъци 

Отпадъци, които се очаква да се генерират от бъдещите обекти. 
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При осъществяване на инвестиционното предложение, произтичащо от ПУП-ПРЗ 

за ФЕЦ, с. Лъка, Община Поморие ще се формират отпадъци по време на строителството. 

По време на експлоатацията на обектите, включени в плана не се очаква редовно 

генериране на отпадъци, а само  инцидентно, при възникване на необходимост от ремонт 

и периодична поддръжка. Очаква се отпадъците, генерирани по време на строителството 

да имат приоритет като количество в сравнение с тези генерирани по време на 

експлоатацията на обектите. 

Отпадъци, получени (генерирани) по време на реализацията на плана и 

строителството на обектите. 

По време на строителството се очаква да се формират основно строителни 

отпадъци. Това ще бъдат предимно земни маси, получени при трасирането и оформянето 

на пътя. Количествата на земните маси ще бъдат сравнително малки. Няма да се  

изгражда фундамент за подстанцията. Ще се извършват приоритетно  пробивни работи. 

При разработването на проекта е необходимо да се предвидят депа за задължителното 

разделно съхраняване на изкопаните земни маси: депо за хумуса и депо за глинести и 

скални маси, които могат да се използват при изпълнението на насипи.  

Очаква се образуване на строителни отпадъци, в това число и трудно разградими 

полимерни материали (изолационни, от опаковки и др.). Необходимо е тези отпадъци да 

се сортират и да се организира предаването им при възможност за преработка, или на 

лица, притежаващи Разрешително за дейности с пластмасови отпадъци. 

Необходимо е по време на строителството да се обърне внимание на смяната на 

отработените масла на използваната строителна техника и механизация. Нужно е тази 

смяна да се осъществява със събиране и съхранение на отработеното количество масло 

на определени за целта места (бензиностанции, автосервизи и др.), както и предаването 

им за окончателно обезвреждане на лицензирани фирми. 

Количеството на генерираните на обекта строителни отпадъци може да се 

определи едва след изготвяне на работния проект за всеки конкретен обект, включен в 

плана. 

По време на строителството на депото се очаква да се генерират и битови 

отпадъци от строителните работници. Общото количество битови отпадъци от обектите, 

зависи от броя на съоръженията за монтаж в , срока им за изграждане, както от и броя на 

работниците. Количеството на битовите отпадъци не може да се определи на този етап.  

В зависимост от броя места, където ще се формират отпадъци, както и 

продължителността на строителните дейности, трябва да се предвиди, прилагане 

йерархична система за  управление на строителните  отпадъци от обектите. В нея трябва 

да се предложи система за събиране на различните видове отпадъци на строителните 

площадки, както и местата за почивка на строителния персонал. 

Отпадъците от групата на металите (носещата конструкция на модулите) ще се 

предават за рециклиране, като черни метални отпадъци. 

Третирането на строителните отпадъци следва да се извършва съгласно 

изискването на чл. 10 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане 

на рециклирани строителни материали и за влагане на строителните отпадъци по чл.43, 

ал.4 от ЗУО. Лицата, при чиято дейност се образуват СО, прилагат йерархичен ред за 

третиране на отпадъците. 

Системата трябва да предвижда разделно събиране на строителни, неопасни и 

опасни отпадъци. 

Необходимо е да се предпишат действия по време на строителството: събиране, 

рециклиране, извозване, предаване  и обезвреждане на СО, които не могат да бъдат 

повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, посочени в  чл. 10 

от Наредбата за управление на строителните отпадъци, а именно- депониране на 

строителните отпадъци на регламентираното депо за строителни отпадъци на Община 
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Поморие. За целта трябва да се получи от общината разрешение за депонирането им на 

депо за строителни отпадъци и на депо за земни маси, ако е необходимо. 

За маслата, нефтопродуктите и другите опасни отпадъци е необходимо строителя 

да сключи договор с фирма, която има лиценз за извозване и обезвреждането им. 

Съхранението им до предаването им на лицензираната фирма да се осъществява в 

подходящи и надеждни съдове, до предаването им на лицензираната фирма за 

оползотворяване или обезвреждане.  

Битовите отпадъци, които ще се генерират по време на строителството да се 

събират, извозват и третират съвместно с всички битови отпадъци на община Поморие. 

Всички временни депа трябва да бъдат почистени и рекултивирани след 

приключване на строителството. 

Генериране на отпадъци по време на експлоатацията  не може да бъде определен 

на този етап, тъй като все още не се знае какви и колко ремонти и други дейности  по 

поддръжка на обектите ще бъдат извършвани, какви съоръжения ще бъдат включени в 

реализирането на плана.  

Отпадъците могат да окажат влияние върху отделните компоненти на околната 

среда и човешкото здраве, ако не се вземат мерки за тяхното надеждно управление, 

подробно описано  в ДЕО. 

6.8.2 Шум, Вибрации, Радиации  

Прогнозната оценка на въздействията върху околната среда обхваща двата 

основни етапа на реализация на обектите и във фазата на строителство и във фазата на 

експлоатация:  

Прогнозна оценка на очакваните въздействия от вредни физични фактори 

 По време на строителството 

Шум, вибрации при изкопни/пробивни  работи, депониране на почвения слой, 

изграждане на трасето на пътя чрез чакълиране и пробиване на земна повърхност за  

монтаж на съоръженията включени във ФВЦ. Тези фактори се отнасят както до 

възможното въздействие върху работещите строители, така и върху населението в най-

близките населени места до строителния обект; 

Очакваното наднормено шумово натоварване е до 15% над граничните стойности 

за работна среда /87 dB/, определени с Наредба №6/15.08.2005 г. за минималните 

изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, 

свързани с експозицията на шум - на МЗ и МТСП. То е разсредоточено по работните 

места и се акумулира в рамките на обекта. Задължително е ползването на лични 

предпазни средства от работещите там. 

Наднормени шумови нива се очакват в района на обекта и са над граничните 

стойности на експозиция Lex 87 dB/А/, съгласно Наредба №6 от 15.08.2005 г. за 

минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при 

рискове, свързани с експозицията на шум, на МЗ и МТСП. 

Мерки се предвиждат и изпълняват в случаите на шумна строителна фаза по-

голяма или равна на една седмица и дискомфорт, създаден от шум в устройствени зони 

с нормиран шумов режим, когато разстоянието на строителната площадка до 

териториите и устройствените зони в урбанизираните територии и до съседните сгради 

с помещения с гранични стойности на показателите за шум е под 300 m или между 300 

и 600 m  в часовете между 07 и 12 и 13-16 и се забранява строителство в размножителния  

период на животните и птиците. 

 Във фазата  на експлоатацията 
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По време на експлоатация не се очаква наднормени нива на шума и получаване 

на шумов дискомфорт. Панелите на ФЕЦ служат като  противошумови бариери, за 

намаляване на шума и вибрациите. Не се  предвиждат специални мерки или  залесителни 

мероприятия. Съществуващият начупен  релеф също може да действа като бариера. 

Във фазата на строителството, както и  по време на експлоатацията не се очакват 

хигиенно значими стойности на шум, вибрации, ЕМП, както и каквито и да е източници 

на йонизираща радиация, което е подробно оценено в съответните раздели в ДЕО на 

ПУП-ПРЗ за ФВЦ. 

6.9 Здравно-хигиенни условия на околната среда 

По време на действието на ПУП-ПРЗ  не се очакват наднормени нива на шум, 

вибрации, ефект от противошумовите бариери, радиационно замърсяване, емисии на 

вредни химични вещества във въздуха, почвите и водите и др.  

6.9.1 Шум  

При експлоатация на бъдещата ФВЦ, монтирана на територията, обхваната от 

ПУП-ПРЗ на ПИ 44425.12.24,  44425.12.25, 44425.12.26 м. „Вилите“, землище на с. Лъка, 

община  Поморие не се очакват наднормени нива на шум. Не се очакват отрицателни 

въздействия  върху населението на  селищно образувание „Бадемите“. Обслужването на 

съоръженията в бъдещата ФЕЦ ще бъде периодично при поддръжката им, епизодично, 

ако се наложи ремонт на някои от тях и ще бъде през светлата част на деня.  

6.9.1.1 Прогнозно изследване на шумовите нива, генерирани от бъдещата 

подстанция 110/20 кV, разположена в ПИ идентификатор 44425.12.26, ПИ 

идентификатор 44425.12.24  и ПИ идентификатор 44425.12.25 на бъдещата 

ФЕ2Ц в землището на село Лъка, община Поморие 

Въз основа на направените изследвания е установено:  

6.9.1. Звуковите нива от силовите трансформатори 110/20 kV са изцяло значително под 

границата на допустимите. 

6.9.2. Звуковите нива от трафопостовете БКТП, прогнозирани за открит монтаж, с 

изключение на цитираната по-горе точка 44 и точка 29 /39 dBA/ са под границата на 

допустимите. Като отчетем, че монтажът им в затворени помещения, при минимална 

средна звукоизолация на ограждащата конструкция 20 dB, то очакваните звукови нива 

от трафопостовете БКТП ще бъда изяло значително под границата на допустимите. 

6.9.3. Звуковите нива от соларните инвертори са определящи нивото на шум по 

границата на централата, което в редица точки превишава допустимото 30 dBA. 

6.9.4. Едно допълнително изчисление на звуковите нива на разстояние 5 метра извън  

границата на централата,  показва  намаление на  звуковите нива с около 14 dB.  

6.9.5. Големият брой фотосоларни панели, които са с размери 2285 x 1134 мм, монтирани 

на стрингове под ъгъл 22 градуса, също така ще изиграят допълнителна екранираща роля 

за шума от отделните източници, и най-вече за инверторите, които се монтират между 

тях. 

Като се отчетат, обстоятелствата, посочени в т.6.9.2., 6.9.4. и 6.9 

.5., може да се твърди, че на разстояние 5 метра извън границите на централата, във 

всички посоки, сумарните звукови нива от всички съоръжения ще бъдат под граничните 

- 30 dBA. 
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Таблица 8 Обекти подлежащи на здравна защита в близост до поземлени имоти с  

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, община 

Поморие 
№ 

по 

ред 

Населени места и заявени инвестиционни 

намерения: 

Отстояние на 
имотите от 

заявеното ИП 

за ФЕЦ, м 

Одобрен подробен устройствен 

план със Заповед на Кмета на 

община Поморие 

1. ПУП за ПИ № 44425.1.83 по КК на с. Лъка 492 Одобрен ПУП със Заповед №

 РД-16-1369/29.10.2007г.  

2. ПУП за ПИ № 44425.2.58 по КК на с.Лъка.  420 В имота е изграден водоем 

осигуряващ питейна вода за кв. 

Сарафово 

3. ПУП за ПИ № 444.25.2.112 по КК на с.Лъка.  712 Заповед № РД-16-250/28.05.2010 г. 

4. ПУП за ПИ №44425.11.140 по КК на с.Лъка.  337 Заповед РД-16-1213/16.11.2006 г. 

5. Одобрен подробен устройствен план за село Лъка   Заповед РД -16-131/17.04.1991 г. 

Таблица 9 Обекти подлежащи на здравна защита в близост до поземлени имоти с  

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по Обзорната схема  във 

връзка с писмо на РЗИ-Бургас с изх. № 10-33-1/12.032021 г. 
№ 

по 

ред 

Населени места и заявени инвестиционни намерения: Отстояние на 
имотите от 

заявеното ИП за 

ФЕЦ, м 

Одобрен подробен 

устройствен план 

със Заповед на 

Кмета на община 

Бургас 

1. УПИ II. кв 12 отреден  „3а спортен комплекс  - Kв. Рудник - кв. 

Черно море -  

892   

2. Територии попадащи на север от цитираиите имоти с действащ 

ПУП.  

110 Заповед 

№2628/07.09.2009r. 

3. Имоти извън урбанизираната територия с одобрен ПУП-ПРЗ в 

местност „ЯКАТА“  

Съответно 908 а 

569 m 

 

4. Имоти извън урбанизираната територия с одобрен ПУП-ПРЗ в 

местност „Кабата“.  

159  

5. В непосредствена близост до ПИ с идентификатор 44425.12.26 

източно се намира селищно образование _“Бадемите“ 

 Заповед РД -16-

131/17.04.1991 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Прогнозните изчисления дават основание да се твърди, че изискванията на 

Наредба № 6 на МНЗ ще бъдат удовлетворени за всички околни на ФЕЦ зони, на 

разстояние 5 метра от нейните граници, по всяко време на денонощието. 

На база на направеното изследване, може да се твърди, че на разстояние 5 

метра извън границите на централата, във всички посоки, сумарните звукови нива 

от всички съоръжения ще бъдат под граничните - 30 dBA. 

Изследването гарантира, че на разстояние 5 от границите на ФЕЦ, 

изискванията на Наредба № 6 на МНЗ ще бъдат удовлетворени за всички околни 

на ФЕЦ зони, по всяко време на денонощието.  

Освен това, трябва да се има предвид, че гаранциите за изпълнение на 

изискванията на Наредба № 6 са още по-големи, като се вземе под внимание, че се 

предвижда буферна зона от 20 m по протежение на дерета, предвид това, че ПИ № 

44425.12.26 и ПИ № 44425.12.25 граничат с ПИ № 44425,12.3 - воден обект, общинска 

собственост, с НТП „Дере”, и ПИ № 44425,12.24 граничи с ПИ № 44425.2.93 - воден 

обект, общинска собственост, с НТП „Дере”. Буферна зона се определя от 

предвидените мерки по Биоразнообразие, с цел съобразяване с ДОСВ, макар че 

съгласно изработения хидроложки доклад не се очакват  заливаеми зони на водните 

обекти. 

 Направените въз основа на тях анализи, изводи и заключения дават гаранция за 

липсата  на здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение.  
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6.9.2 Прогнозна оценка за вредности: от ЕМП* от дейността на съоръженията в 

инвестиционно предложение, включено   в ПУП-ПРЗ ЗА ПИ с 

идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите“, 

землище на с. Лъка, община Поморие, с цел изграждане на  фотоволтаична  

електрическа централа /ФЕЦ/ върху наземна  конструкция* 

Настоящата оценка за вредности: от ЕМП* в района от реализацията на  ПУП-

ПРЗ за ФЕЦ е разработена в съответствие с препоръките на институциите  и 

компетентния орган при проведената консултация. В тази връзка беше направено 

изследване на възможни електрически и магнитни полета, генерирани при работа на 

бъдеща фотоволтаична електрическа, описано по-долу в изложението. 

6.9.2.1 Изследване  на възможни електрически и магнитни полета, генерирани при 

работа на бъдеща фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), изградена 

в ПИ №№ 44425.12.24, ПИ44425.12.25, ПИ44425.12.26, съгласно 

предварителен проект за ПУП-ПЗ и ПП за ФЕЦ за ПИ с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, общ. 

Поморие, обл. Бургас 

6.9.2.1.1 Оценка нивата  на електромагнитните полета, от 

съоръженията при бъдещата дейност на ФЕЦ/ФВЦ   

 Измервания нивата  на електромагнитните полета, излъчвани от 

съоръженията при бъдещата дейност на ФЕЦ/ФВЦ 

 

Съгласно Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните 

изисквания за здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с 

експозиция на електромагнитни полета   и Ръководствата, цитирани в чл. 15 от 

същата и въз основа на  приложен сертификат на ФВ модули JINKO SOLAR  

инвертори    КАСО, от които е видно, че са изпълнени изискванията на стандарта 

за безопасност на съоръженията, инверторът не представлява риск за здравето на 

работника, ползващия или обслужващия го. 

Възложителят, както и експертите са ползвали: „Незадължително 

ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за 

електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство; и Практическо 

ръководство за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за 

електромагнитните полета, том 2: Проучвания на конкретни случаи. 

Съгласно същото, „общите разпоредби за гарантиране на здравето и 

безопасността на работниците в рамките на Европейския съюз са определени в 

Рамковата директива (89/391/ЕИО). В Директивата за ЕМП по-същество се 

предоставят допълнителни подробности за начините за изпълнение на целите на 

Рамковата директива при конкретни ситуации на работа с електромагнитни 

полета.“ 

Ползвайки подробно представената информация за излъчванията на ЕМП  в 

цитираното  Ръководство, том 1: Практическо ръководство; и Практическо ръководство 

за добри практики при прилагане на Директива 2013/35/ЕС за електромагнитните полета, 

том 2: Проучвания на конкретни случаи, се налага извода, че ФВЦ няма да 

представлява здравен риск за обитателите на СО „Бадемите“ от излъчване на ЕМП 

от съоръженията и оборудването на ФВЦ, излъчвани и от  много от обичайните 

средства за комуникация. Независимо от това на повечето работни места, нивата 

на излагане са много ниски и няма да предизвикат рискове за работниците. Дори 

там, където се генерират силни полета, те обикновено отслабват бързо с 

увеличаване на разстоянието (записано е и в Ръководството), така че ако на 
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работниците не се налага да се приближават до оборудването, за тях няма да има 

риск. Тъй като повечето полета се генерират по електрически път, те изчезват, 

когато електрозахранването бъде изключено. На територията на ФЕЦ няма да има 

обслужващ персонал, а при евентуална авария, отстраняването на повредата  е при 

изключена инсталация, а пусковите операции ще са краткотрайни, от което следва, 

че няма риск за хората. В близост до ФЕЦ няма обекти, подлежащи на здравна 

защита. 

Както е записано в Ръководството, „Целта на частта от 3-та глава е да се помогне 

на работодателите да правят разграничение между оборудване, дейности и ситуации, 

които е малко вероятно да представляват опасност, и такива, при които може да има 

необходимост от защитни или превантивни мерки за защита на работниците и 

служителите.“ 

Някои групи работници се считат за изложени на специфичен риск (тези с 

импланти), произтичащ от електромагнитни полета. Възможно е такива работници да не 

бъдат подходящо защитени при СПД, посочени в Директивата за ЕМП, и затова е 

необходимо работодателите да разгледат тяхната експозиция отделно от останалите 

работници. 

Таблица 10 Примери с работници, изложени на специфичен риск 

Работници, изложени на 

специфичен риск 

Примери 

Работници, носещи активни 
имплантирани медицински 
изделия (АИМИ) 

сърдечни стимулатори, дефибрилатори, кохлеарни импланти, 
импланти за ствола на мозъка, протези за вътрешното ухо, 
невростимулатори, ретинни кодиращи устройства, имплантирани 
лекарствени инфузионни помпи 

Работници, носещи пасивни 
имплантирани медицински 
изделия, съдържащи метал 

изкуствени стави, пирони, пластини, винтове, хирургически клипсове, 
клипсове при аневризъм, стентове, протези на сърдечни клапи, 
пръстени за анулопластика, метални контрацептивни импланти и 
случаи на АИМИ 

Работници, носещи медицински 
изделия върху тялото си 

външни инфузионни помпи за хормони 

Бременни работнички 

В таблица 3.2 на Ръководството са изброени много общи трудови дейности, 

оборудване и работни места и е посочено дали е вероятно да се изискват оценки за: 

•  работници с активни импланти 

•  други работници, изложени на специфичен риск 

•  работници, които не са изложени на специфичен риск. 

По подобен начин по отношение на работните места, до които работници с 

активни импланти или други изложени на специфичен риск работници нямат достъп, при 

условие че срещу всяка дейност е отбелязано „Не“ в съответните колони, не следва да е 

необходимо да се извършва специална оценка съгласно  

Основно послание: При Оценки на ЕМП 

Когато на работното място се срещат само ситуациите, посочени в таблица 

3.2 9 (от цитираното Ръководство), срещу които е отбелязано „Не“ във всички 

съответни колони, обикновено няма да е необходимо да се извършва специална 

оценка на ЕМП. Оценка на общия риск, която отговаря на изискванията на 

Рамковата директива, все пак ще бъде необходима и работодателите следва да 

обърнат внимание на променящите се обстоятелства, ако на работното място има 

работещи с импланти. 

Както многократно бе посочено, че на терена на двата имота, предвидени за 

инсталиране на ФЕЦ, няма да има обслужващ персонал. В близост до имотите, 

освен с.о. „Бадемите“ ( за обитателите на което е преценено, че няма  да има здравен 

риск) няма и няма да има в бъдеще  други обекти, подлежащи на здравна защита. 
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Имотите попадат в УЗ Пп, съгласно разработения предварителен проект на ОУПО 

Поморие. 

Видно от таблица №  53 (вж. пореден номер таблица №  53 в ДЕО на ПУП-

ПРЗ за ФВЦ, респективно Таблица №3.2. от Ръководството ) за работни места, 

оборудване с  Инвертори, включително такива за фотоволтаични уредби, както и с 

генератори и аварийни генератори – при работа с тях, работниците  не са изложени 

на специфичен риск (колона 1 – отбелязано с „Не“), работници  изложени на 

специфичен риск, с изключение на тези с активни импланти“ (колона 2 – 

отбелязано с „Не“) – и  колона 3 -  „ работници  с активни импланти“ отбелязано с 

„Да“. Срещу, които е отбелязано „Не“ във всички съответни колони, обикновено 

няма да е необходимо да се извършва специална оценка на ЕМП, защото не се 

очаква здравен риск. 

6.9.2.2 ИЗТОЧНИЦИ  НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И МАГНИТНИ ПОЛЕТА ОТ ФЕЦ 

На територията на обекта се предвижда разполагане на оборудване с ниско (<1 

kV), средно до 20 kV и високо напрежение – 110 kV.  

Основните източници на електрически и магнитни полета във ФЕЦ са както следва:  

 Инвертори  

Служат за преобразуване на получения постоянен ток от фотоволтаичните модули 

в променлив. 

Резултати от измервания на електрическото и магнитното поле в непосредствена 

близост до инвертори, част от ФЕЦ, показват стойности на интензитета на 

електрическото поле и магнитната индукция значително по-ниски от максимално 

допустимите съгласно цитираните нормативни документи, съответно 5 V/m и 2,4 mG. В 

зависимост от типа на инверторите стойностите на магнитната индукция могат да 

достигнат 300 mG, което представлява 30% от максимално допустимата стойност, 

съгласно изискванията на Препоръка 1999/519/ЕО. Регистрираните стойности на 

разстояние над 2,5 m от съоръжението са фонови – под 0,2 mG. 

 Трафопостове  

За повишаване на напрежението до 20 kV се предвижда се изграждането на 56 

трафопоста с размери 3,5/5,5 метра, с площ на един трафопост 19,25 m2. Типът и 

мощността на трафопостовете е определен на базата на мощността и броя на 

инверторите. В проекта е предвидено за целта да се използва повишаващ трансформатор 

20/0,4kV тип БКТП, към който посредством разпределителни касети са свързани 

съответните инвертори.  

При трафопостовете като части от електропреносната мрежа със средно 

напрежение се очакват сравнително ниски интензитети на електрическото поле – от 

порядъка на няколко десетки V/m и стойности на магнитната индукция, зависещи от 

консумацията на електрически ток. Резултатите от измервания в непосредствена близост 

до такива обекти показват стойности от порядъка на 100 – 150 mG (15 % от максимално 

допустимата стойност) в часовете, в които се очаква най-голяма консумация на 

електрически ток. 

В случая, при изграждането на ФЕЦ, трафопостовете са разположени на 

територията на обекта и са отделени на голямо разстояние от жилищната територия и не 

могат да се разглеждат като източник на ЕМП, който ще има принос за експозицията на 

населението в близките населени места. 

 Електрическа подстанция 110/20 kV 

Новата подстанция е предвидено да се разположи в ПИ 44425.12.26, м. Вилите, 

землище на с. Лъка, на площадка с размери 90/100 метра, както е показано на 

приложените чертежи. 
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В подстанцията ще се монтират два трансформатора 110/20 kV, всеки с мощност 

60 MVA. 

Измерванията на електрическите и магнитните полета в ОРУ110 kV на 

територията на страната показват стойности от 1,5 до 15 kV/m на територията на 

уредбата, като най-високите се регистрират пред прекъсвачи и под шини. Максималните 

регистрирани стойности на магнитната индукция достигат до 250 mG, под шини в 

уредбата. Трябва да се отбележи, че цитираните стойности се нормират за работна среда 

и не са обект на настоящото изследване. Резултатите от измерванията на ЕП и МП извън 

огражденията показват бързо намаляване на стойностите им с разстоянието, което 

означава, че не може да се очаква експозиция на население с наднормени стойности на 

ЕМП на територията на близките населени места. 

 Електропровод 

Всички кабели, които свързват соларните панели и разпределителната уредба с 

електропреносната енергийна мрежа, ще бъдат поставени подземно.  

Като част от електроразпределителната мрежа, свързана с разглежданата ФЕЦ, 

могат да се разглеждат и далекопроводите 110 kV, които са изградени и към които се 

присъединява системата. 

Резултати от измервания на електропроводи 110 kV показват стойности на 

интензитета на електрическото поле до 4 kV/m, а на магнитната индукция до 2,7 mG под 

електропровода, които намаляват значително с увеличаване на разстоянието от 

електропровода. 

6.9.2.3 Възможната експозиция с електрически и магнитни полета 

Възможната експозиция с електрически и магнитни полета може да се разглежда за 

два периода: 

Предексплоатационен период 

В предексплоатационния период, който включва изграждането на ФЕЦ: изкопни 

дейности при изграждане на площадките за монтаж на трафопостовете и подстанцията 

монтиране на фотоволтаичните модули, изкопни работи за полагане на кабели; 

присъединяване на новоизградената система към електроснабдителната мрежа, тестване 

на системите, експозиция с електрическо и магнитно поле може да се очаква само в 

периода на тестване на системата.  

Дейностите, свързани с възможна експозиция с електрическо и магнитно поле 

през предексплоатационния период са кратковременни и се отнасят до експозиция на 

работещите със съоръжението. Не може да се очаква експозиция на населението. 

По време на експлоатацията на ФЕЦ 

По време на експлоатация на съоръжението се очаква експозиция с електрически 

и магнитни полета в огражденията на съоръжението, които се разглеждат от 

законодателството за работна среда, а също и при пребиваване под електропроводите и 

на разстояние до 30 m от проекцията на последните проводници.  

Не може да се очаква експозиция на населението при така зададените параметри 

на ФЕЦ. 

ИЗВОД: 

На базата на научната литература и данни от изследвания може да се направи 

извод, че не се очаква надвишаване на максимално допустимите стойности за 

интензитета на електрическото поле и магнитната индукция в околната среда при 

работата на ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (ФЕЦ), ИЗГРАДЕНА 

В ПИ44425.12.24, ПИ44425.12.25, ПИ44425.12.26, СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛЕН 

ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЗ И ПП ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, ОБЩ. ПОМОРИЕ, ОБЛ. 

БУРГАС.  
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Независимо от данните от изследвания и научната литература, след 

изграждане на фотоволтаичната централа, инвеститорът ще осигури извършване 

на измервания на електрическото и магнитното поле под далекопровод и в най-

близките точки от населената околност на обекта. Допълнително следва да бъдат 

извършени измервания в подстанцията за високо напрежение и около 

трафопостове за оценка на електрически и магнитни полета в работна среда (макар, 

че  на територията на ФЕЦ, обект на ПУП-ПРЗ няма да има работещи.  
Независимо, че направената  оценка доказва липса на здравен риск за населението, се 

предлагат следните мерки, с цел презастраховане по отношение здравето на обитателите 

на с.о. „Бадемите, в близост до ПИ № 44426, землище на с. Лъка: 

 От дейността на обекта да не се допускат нива на шум над граничните 

стойности, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26 Юни 2006г. 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. 

 Преди въвеждане в експлоатация на обекта, да се извършат измервания по 

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за 

осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, 

свързани с експозиция на електромагнитни полета. 

 При изпълнение на предвидената 20 m буферна зона, изискуема за запазване 

на биоразнообразието и минимизиране риска от наводнения, ще гарантира в 

по-голяма степен минимизиране  риска за здравето на обитаващите, близко 

разположеното с.о. „Бадемите“. 

6.9.3  Оценка на здравния риск. Токсични газове и прах 

 Токсичните газове и прах са следствие провеждането на изкопни работи, 

депониране на почвения слой, товаро-разтоварна дейност и др.  В ДЕО са посочени 

вредните вещества, които ще се отделят по време на тези процеси пристроителството и  

експлоатацията на ФВЦ. 

Прах с различен фракционен състав 

При реализация на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ/ФВЦ не се очаква 

продължително вредно въздействие от пробивните и строителните работи. 

Въздействието се оценява като временно и краткотрайно. За намаляване на риска за 

здравето на работещите на обекта се предвиждат използването лични предпазни средства 

по време на строителството.  

Отпадъчни газове от горивните процеси на двигателите с вътрешно горене 

При реализация на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ/ФВЦ не се очаква 

продължително вредно въздействие от отпадъчни газове от горивните процеси на 

двигателите с вътрешно горене на строителните монтажни машини. Въздействието се 

оценява като временно и краткотрайно. 

6.9.4  Вибрации  

При реализация на ПУП-ПРЗ за изграждане на ФЕЦ/ФВЦ не се очаква 

продължително вредно въздействие от вибрации при пробивните и строителните работи. 

Стойностите на общите вибрации няма да превишават дневната гранична стойност на 

експозиция, определена за период 8 часа - 1,15 m/s2. За намаляване на вредното 

въздействие върху здравето на работещите строителни работници ще се осъществяват 
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мероприятия за намаляване на стойностите на общите вибрации, както и ще се прилага 

режим на работа и физиологична почивка, както и профилактични мерки. 

6.9.4.1 Изследване  на възможни вибрации, генерирани при работа на бъдеща 

фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), изградена в ПИ № 

44425.12.24, ПИ №44425.12.25, ПИ № 44425.12.26, съгласно предварителен 

проект за ПУП-ПЗ и ПП за ПИ с идентификатори №№ 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, общ. Поморие, 

обл. Бургас 

Генериране на вибрации се очаква основно в предексплоатационния период, при 

изграждането на фотоволтаичната централа.  

Вибрации могат да се очакват при следните дейности: 

• Изкопни дейности  при изграждане на площадките за монтаж на трафопостовете 

и подстанцията; 

• При оформянето на изкопи за полагане на кабели; 

• При преминаване по общинските пътища на тежки превозни средства, доставящи 

оборудването до площадката; 

• При монтаж на фотоволтаичните модули; 

• При преминаването на кабелните линии през урбанизирани територии  

Изброените дейности са кратковременни и с локален характер.  

Площадките за монтаж на електросъоръженията са отдалечени от най-близко 

разположените жилищните сгради.  

ІІ По време на експлоатацията на ФЕЦ 

По време на експлоатацията на ФЕЦ основен източник на вибрации може да бъде 

оборудването на трафопостовете и трансформаторите на предвидената за изграждане 

електрическа подстанция. 

1.Трафопост 20 кV 

При измервания в жилищни помещения над трафопост измерените стойности са 

много под нормите, като максималната отчетена стойност е в рамките на 13% от нормата. 

В случая, при изграждането на ФЕЦ, трафопостовете са отделени на голямо 

разстояние от жилищната територия и нямат обща стена или плоча с обектите на защита, 

чрез които да се разпространяват вибрации. 

2.Електрическа подстанция 110/20 kV 
Новата подстанция е предвидено да се разположи в ПИ 44425.12.26, м. Вилите, 

землище на с. Лъка, на площадка с размери 90/100 метра, както е показано на 

приложените чертежи. 

В подстанцията ще се монтират два трансформатора 110/20 kV, всеки с мощност 

60 MVA. 

Характерни за трансформаторите са шума и вибрациите от магнитен произход. 

Нивата им зависят главно от напрежението на трансформатора. Предварително 

определената площадка за изграждането на подстанцията е подходяща, поради  

отдалечеността от жилищните сгради. 

Не се очаква надвишаване на нормите при средноквадратичните стойности на 

виброускорението за нощ и/или за ден, съгласно приложение към чл. 3 на Наредба № 

9/2010 г, за целия обследван честотен диапазон (1, 2, 4, 8, 16, 31.5, 63 Hz), поради липса 

на предпоставки за генериране на значими вибрации в околната среда при работата на 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА (ФЕЦ), ИЗГРАДЕНА В 

ПИ44425.12.24, ПИ44425.12.25, ПИ44425.12.26, СЪГЛАСНО ПРЕДВАРИТЕЛЕН 

ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПЗ И ПП ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, ОБЩ. ПОМОРИЕ, ОБЛ. БУРГАС 

(Инж. П. Иванова) 
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6.9.4.2  Атмосферен въздух 

Моделирането на дисперсията на замърсители от МПС показва, че във фазата на 

строителството, единствено азотните оксиди ще имат директен негативен ефект върху 

определени тесни участъци около пътя. 

Въздействието ще е пряко, краткотрайно/сезонно и временно, с ограничен обхват 

през зимния отоплителен сезон, а от пътя също ще е пряко, краткотрайно и временно, с 

ограничен обхват  и с ниска степен на въздействие. 

6.10 Предполагаеми значителни кумулативни въздействия 

Кумулативни са натрупаните въздействия (положителни и отрицателни, преки и 

непреки, дългосрочни и краткосрочни въздействия), породени от разнообразни дейности 

в района, при което всяко единично въздействие може да е незначително, ако се вземе 

самостоятелно. Подобни въздействия може да възникнат от увеличен обем от движение 

на МПС по пътищата, преминаващи през територията на общината,  от реализиране на 

интензивни спортни мероприятия, комбинираното въздействие от множество 

селскостопански мерки в съседните земеделски имоти, водещи до по-интензивно 

производство и използване на химикали и т.н. 

Кумулативните въздействия включват времеви фактор, тъй като те би следвало да 

изразяват въздействието върху компонентите на околната среда и здравето в резултат на 

промените от минали, настоящи и достатъчно предвидими  бъдещи дейности, които в 

случая ще бъдат свързани с реализиране на предвидена ФЕЦ. 

Кумулативни въздействия ще възникнат в резултат на разпространяване на 

въздействието върху водите и върху прилежащите почви, а от там и върху 

биоразнообразието. Те могат да са с различна значимост – временни при изпълнение на 

строителните работи и постоянни при експлоатацията на пътя и сградите със 

съпътстващите инфраструктурни обекти, краткосрочни и средносрочни при 

строителните работи и дългосрочни при експлоатация на обектите. 

Очакваните кумулативни въздействия по отношение на земните недра могат да се 

очакват от ненавременната рекултивация на откосите и прилежащите терени. За да се 

изключат някои вторични явления, за които са дадени препоръки за предотвратяване, 

след приключване на строителството, теренът се оформя по начин, който гарантира 

бъдещата стабилност на околните пространства. Допълнително за предотвратяване на 

ерозионни процеси, както в предварителните проучвания, така и в препоръките са 

описани мерки за отвеждане на повърхностните води, с което ще се избегнат 

допълнителни кумулативни въздействия. 

По отношение на земите и почвите не се очакват кумулативни въздействия по 

време на строителството и експлоатацията на бъдещия обект в обхвата на ПУП-ПРЗ за 

ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26 в м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община 

Поморие. 

Същото важи и за ландшафта, но при него се очакват такива въздействия да имат 

дълготраен положителен ефект след завършване на строителството и рекултивацията на 

съседните територии. След изграждането на бъдещи инвестиционни обекти, включени в 

на ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26 в м. „Вилите“, землище 

на с. Лъка, община Поморие, ще се създадат условия за повишаване на положителните 

взаимно допълващи се въздействия чрез правилно моделиране на терена, подходящо 

озеленяване и разкриване на красивите гледки към морето и близките възвишения на 

Странджа. 
Реализирането на плана ще има слаб кумулативен ефект върху биологичното 

разнообразие, тъй като не надвишава приетия праг от 1%, съгласно Директива 92/43ЕЕС, 

за значимо въздействие в дългосрочен план.  
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На терена няма и не са разкрити обекти на НКН.  

Известни кумулативни ефекти могат да се очакват от действието на някои от 

естествените фактори. При проливни дъждове се засилват процесите на свличане и 

срутване, заливане на площи, което се отразява неблагоприятно върху почвите и 

растителността. При евентуално земетресение или друго природно бедствие и 

нарушаване целостта на съоръжението или на настилката, което да възпрепятства 

движението, се застрашават спасителните операции и се увеличава риска за здравето и 

живота на засегнатото население. Друга група фактори, свързани с аварии по пътя при 

експлоатация на местния път и бъдещите обекти също могат да имат кумулативен ефект, 

изразяващ се в едновременното замърсяване на повърхностни води, почви, подземни 

води и негативно въздействие  върху растителността. 

По отношение на фактора „Отпадъци” не се очакват кумулативни въздействия по 

мнението на експертите, при съобразяване на Възложителите  със Закона за управление 

на отпадъците и Наредбата за СО и стриктно спазване на  чл. 8, чл.10, чл.11.и чл.12 от 

нея, както и  прилагане на  приоритетен ред (йерархия) при управлението им.  

Шумът е една от съставките на комплекса от неблагоприятни фактори за 

населението и биоразнообразието в  района  през които минава местния път и 

територията, обхваната от предвижданията на ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26 в м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие.. Вредното 

му действие е не по- малко от останалите фактори, замърсяващи околната среда, макар 

че на пръв поглед той е нещо „нематериално“ и затова не се възприема като толкова 

вреден. Вредно действие на шума започва още от 60 dBA. Сериозни разстройства се 

получават над 90 dBA. В зависимост от интензитета, честотния спектър и характера на 

шума, както и индивидуалната предиспозиция и продължителността на въздействието 

му, той може да окаже в една или друга степен неблагоприятно въздействие върху 

организма като цяло, като същевременно с това увреди слуха, нервната система, намали 

работоспособността, концентрацията и в този смисъл може също да се разглежда като 

фактор с кумулативен ефект върху здравето на хората. Той има определени въздействия 

и върху животинския свят.  

В обхвата на територията предвидена в на ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26 в м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община Поморие няма 

обекти и съоръжения, източници на вредни йонизиращи и нейонизиращи лъчения в 

близост до обекти, подлежащи на здравна защита, поради което не се очаква 

съчетаването на такива с други въздействия, което да доведе до кумулативен ефект, 

засягащ здравето на населението. 

Част от постоянните замърсители на атмосферния въздух, емитирани от 

автомобилния трафик в горивния процес, оказват едновременен ефект върху човешкия 

организъм, т.е. имат комбинирано действие. При  реализиране на оценявания ПУП-ПРЗ 

с цел изграждане на ФВЦ, не се очаква  кумулативно въздействие върху обитаващите  

близки населени места, тъй като от обекта се изключват каквито и да било вредни 

емисии, като се изключат, тези по време на строителството, чието въздействие се оценява 

като временно, краткотрайно и обратимо. 

6.10.1 Описание на характеристиките на други планове, програми, 

проекти инвестиционни предложения, съществуващи и/или в 

процес на разработване или одобряване, които в съчетание с 

оценявания ПУП-ПРЗ и инвестиционното предложение могат да 

окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда  и 

защитените зони 

Настоящият анализ и оценка за кумулативното въздействие  се фокусира 

върху биоразнообразието и ЗЗ BG0000151 Айтоска планина. 
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За територията на защитена зона BG0000151 Айтоска планина има и други 

планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, които засягат пряко или 

косвено защитената зона,  преминали процедура  през РИОСВ, Бургас. Общо за периода 

от 2015 до 2020 в РИОСВ, Бургас са разгледани 60 ИП/ППП, за които има издадено и 

решение на контролния орган.  Към тях бяха прибавени 4  ИП /ППП, внесени в РИОСВ-

Бургас през 2021 г. От общия  брой  64 ИП/ППП, само за пет  от тях, компетентният орган 

е преценил за очаквано въздействие и необходимост от разработване съответно  на ЕО, 

или ОВОС: 

 „Изграждане на ваканционно селище, локално пречиствателно съоръжение 

и трафопост в ПИ 015125, м. Лалето, гр. Каблешково, община Поморие”, с възложител: 

"ФАХАД" ЕООД с площ 0,505 ha Решението, е, че има вероятност да окаже въздействие 

върху защитената зона и се изисква разработване на ОВОС.  

 ПУП-ПРЗ за изграждане на жилищна сграда в Медово, община Поморие с 

площ 0,517 ha, за който контролният орган е преценил за очаквано въздействие и 

необходимост от разработване на ЕО.  

 Изграждане на голф-комплекс и кънтри клуб с жилищни сгради за сезонно 

ползване, хотелска част и спортни и рекреационни комплекси, Каблешково, площ 

191,820 ha. Разработване на ОВОС. 

 Изграждане на 11 вилни сгради в ПИ с идентификатори 07079.13.1283 

(УПИ LXXXVII-36), 07079.13.1284 (УПИ LXXXVIII-36), 07079.13.1285 (УПИ LXXXIX-

36), 07079.13.1286 (УПИ XC-36), 07079.13.1425 (УПИ XCI-36), 07079.13.1489 (УПИ 

XCII-36), 07079.13.1936 (УПИ XCIV-36), 07079.13.2003 (УПИ XV-36), 07079.13.2058 

(УПИ XCVI-36), 07079.13.2059 (УПИ XCVII-36), 07079.13.2060 (УПИ XCVIII-36) по КК 

на гр. Бургас, обслужваща улица в поземлен имот 07079.13.1160 и трафопост тип БКТП 

в имот 07079.13.2061 (УПИ XCIII-36), местност „Лозята“, землище кв. Банево, община 

Бургас,   

 ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26 по КК 

на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструция. 

За всички останали ИП/ППП контролният орган е преценил, че  няма вероятност от 

отрицателно въздействие върху защитената зона. 

Инвестиционните обекти са с различен характер, а именно: 

 Сондажи, кладенци, 

 Рекултивация на депо за ТБО, на община Поморие в с. Каменар, 

 Вилни сгради, 

 Рибовъдни ферми в язовири; 

 Животновъдни ферми, 

 Трайни насаждения – овощни градини, 

 Производство на биотор и пелети. 

При предложения първи вариант на ПУП-ПРЗ, при оценката на кумулативното 

въздействие се вземат под внимание общата площ на инвестиционните предложения, 

които засягат площ от защитената зона, и които могат да окажат въздействие върху 

нейните елементи - 62,464 ha (информация от сайта на РИОСВ-Бургас),  площта 

определена за ФВЦ в размер 139.879 ha, (макар, че реално ще бъдат засегнати 53.74 ha). 

Тази  площ заедно с площта от инвестиционните предложения 62,464 ha, плюс площта 

от предвижданията на ОУП на община Айтос,  възлиза общо на:  284,738ha, при което, 

кумулативно въздействие оценява на  0.96%  

Или схематично представено: 

Инвестиционни предложения:         62,464 ha (от сайта на РИОСВ-Бургас) 

Фотоволтаична централа, с. Лъка 139,879 ha 
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ОУП община Айтос                          82,395 ha 

Обща площ:                                      284,738 ha 

Кумулативно въздействие при началния т.н. първи вариант на ПУП-ПРЗ се оценява на 

0.96%. 

В пресмятанията не е включен голф комплекса в Каблешково, поради това, че нищо не 

извършено по проекта  през изминалите 5 години, освен разрешение за строеж  на  

резервоар за питейно-битово водоснабдяване 800 m3. С писмо на Община Поморие (в 

отговор на постъпило писмо на Възложителя с изх. №61/10.05.2021г. и заведено с вх. per. 

№ ТСУ-912/10.05.2021г. по описа на общинска администрация) е  потвърдено, че при 

осъществена от общинска администрация проверка на място, се констатира, че не е 

осъществено строителството. Разрешението за строеж на обект - резервоар за питейно-

битово водоснабдяване 800 m3 е загубило правно действие. В писмото на общината се 

посочва, че към настоящия момент в Община Поморие не е постъпвало искане за 

одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж за обект „Голф - комплекс и 

кънтри клуб”. 

Въз основа на проведените консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО и получените 

становища в Доклада за екологична оценка се предлага Алтернативен вариант на 

проекта ПУП-ПРЗ за ФВЦ, който значително намалява общата площ на ИП и с това на 

засегнатите площи по отношение на природни местообитания и местообитания на 

защитени видове в зоната. С приемане на алтернативния вариант общата площ на 

инвестиционното предложение от 139.879 ha се намалява на 110.478 ha. Площта на 

ФВЦ се намалява с 29.4011ha (294.011 dka). С намаляване  на  общата площ се 

намалява и броя на соларните панели от 191 716 броя на 166 470 (намалени 25 246 

броя), а заетата от тях площ се намалява от 49.654 ha  на 43.115 ha (намаление с 6.539 

ha). 

 Общата засегната  площ по Алтернативния вариант от защитената зона с  тази от 

инвестиционни предложение, с преминала процедура на консултации  в РИОСВ-Бургас 

и от одобреният ОУП на община Айтос възлиза на: 

 Инвестиционни предложения     -11. 957 ha  

 ПУП-ПРЗ за ФВЦ с. Лъка          -110. 478 ha 

 Площи по ОУПО Айтос               - 82. 395 ha  

Обща засегната площ                   -204. 830 ha 

Кумулативният ефект по предложения от експертите  и възприет от Възложителите 

Алтернативен вариант е 0.697%. Този процент е под приетия праг от 1%, съгласно 

Директива 92/43ЕЕС, за сериозно кумулативно въздействие върху защитената зона. 

Съгласно преценката на контролния орган, с изключение на посочените пет 

ПУП/ИП (инвестиционни предложения), реализацията на всички останали предложения 

не засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на защита в 

защитената зона. Изключение прави настоящото предложение за разработване на ПУП-

ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа, в землището на с. Лъка, община 

Поморие, което при реализация  ще засегне два типа природни местообитания от 

европейска значимост в България,  включени в Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1, т. 1 

(Изм., ДВ, бр.88 от 2005 г.), както и местообитания на някои защитени видове животни.   

Поради тази причина, кумулативното въздействие ще се съсредоточи в по-голяма 

степен върху биоразнообразието, докато за въздействието върху другите компоненти на 
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околната среда експертизата преценява, че настоящия ПУП-ПРЗ за ФЕЦ, е с 

незначителен ефект сам по себе си, и с незначителен ефект  в съвкупност с останалите, 

реализирани нееднократно, в рамките на определен период от време и с много по-

различно от неговото съдържание и естество. 

Съгласно т. 10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за Оценка 

съвместимостта „кумулативни въздействия” върху околната среда са тези, които са 

резултат от увеличаване ефекта на оценявания проект/инвестиционно предложение, към 

който се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи такива, 

независимо от кого са осъществявани. Кумулативните въздействия могат да са резултат 

от отделни планове и проекти/ инвестиционни предложения с незначителен ефект сами 

по себе си, но с по-голям ефект, когато се разглеждат в съвкупност, реализирани 

нееднократно, в рамките на определен период от време. Неблагоприятни въздействия 

върху защитената зона могат да бъдат очаквани при реализиране на инвестиционни 

предложения, които заедно с други такива реализирани или в процес на изпълнение, 

когато са свързани с въздействия върху: 

Кумулативен ефект от промени в качеството на хранителен хабитат 

При реализиране на ПУП-ПРЗ за ФВЦ ще настъпи промяна на 139.879 ha от 

земеделските зими включени в проекта. Това са земи  с ниско  насекомно  обилие  и  слаб  

хранителен  потенциал  за  прилепите. С реализацията на ФВЦ се засягат 49,65 ha ловни 

полета на двата вида, Голям нощник (Myotis myotis)   и   Остроух нощник (Myotis blythii 

оxygnathus) , което е 0.007% от площта на потенциални ловни местообитания в 

защитената зона в национален мащаб и 0.27% от тези ловни местообитания в границите 

на защитената зона. 

Очакваното кумулативно въздействие, свързано с промяна на трофичните 

местообитания на цялата територия на ФВЦ е 0.476% и се оценява  като незначително. 

Засегнатата площ от ловните територии на двата вид прилепи  е под приетия праг от 1% 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС за отрицателно изменение и намаляване на площта на 

ловните местообитания, като цяло и в дългосрочен аспект не надвишава този праг. 

На територията на изградената ФВЦ има свободни площи, които са извън 

монтираните соларни панели. На тези площи се развива растителност, която се посещава 

от различни видове насекоми. При изграждане на локално осветление за охрана на обекта 

през нощните часове ще се привличат насекоми, които могат да са храна на двата вида 

прилепи, ако те мигрират до тази част на защитената зона. Изградените съоръжени няма 

да бъдат пречка за летене над тях при откриване на насекоми. 

Кумулативен ефект върху ефективното въздушно пространство 

Това е въздушното пространство използвано от прилепите по време на миграция. 

По отношение на височината на полета при прилепите, по време на миграция,  

познанията са твърде ограничени. Регистрираните данни с ехолокационни ултразвуци 

показва височина на полета от 20 до 40 метра над земната повърхност. Данни от 

специализирана литература посочват височина до 100 метра. С изграждането на ФВЦ с 

хоризонтално разположени слънчеви панели не се отнема въздушно пространство.  

Изградените съоръжени няма да бъдат пречка за летене над тях при откриване на 

насекоми. Характерът на строителството  не  формира бариерен ефект за прилепите 

обитатели в границите на защитената зона, което да пречи за тяхната миграция. Не се 

очаква формиране на кумулативен ефект. 

Птици (Aves) 

Защитена зона BG0000151 Айтоска планина е по Директива 92/43 ЕЕС  за 

опазване на  природните местообитания и на дивата флора и фауна. Тази част от 

защитената зона, в която е предвидено изграждане на ФВЦ попада в обсега на прелетния 
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път Via pontica, важен коридор в световен мащаб, който на места обхваща много широк 

район. Различни проучвания със сателитни проследявания на птици показват, че 

отделните птици, използват различно отделни части от миграционния път, като 

разликите в трасетата през различните сезони са с повече от 300 km на ширина. Това 

доказва, че генетично наследените миграционни маршрути у птиците са в широк 

диапазон и се влияят от конкретните метеорологичните условия през различните години 

на миграция. По време на миграцията прелетните видове използват определени 

междинни територии за почивка и трофична база. Територията, предвидена в ПУП-ПРЗ 

за изграждане на ФВЦ е място, което предлага добри условия за почивка и хранителна 

база за мигриращите видове птици. На разстояние от тези поземлени имоти са 

разположените в района на Бургаски залив езера, обявени като защитени зони и 

местообитание на голям брой  птици и като междинна станция на птиците по време на 

пролетната и есенна миграция. Тези защитени зони са BG0000270 Атанасовско езеро и  

защитена зона BG0002043 Емине по Директива  2009/147/ ЕЕС за защита на дивите 

птици. 

Очаквани въздействия 

По време на строителството 

По време на извършване на строително монтажните работи свързани с 

изграждането на ФВЦ ще бъдат променени територии в границите на защитена зона 

BG0000151 Айтоска планина. Промяната засяга 139.879 ha естественият характер  на 

земеделска земя, като местообитание  и  обхващаща  естествени  тревни  и  храстови 

местообитания от драка.  

Загуба на местообитания и обезпокояване ще има на постоянно обитаващите 

видове птици в този район. Голяма част от тях са наземно гнездящи и промяната на 

хабитата ще доведе до тяхното дистанциране от тези поземлени имоти в съседните 

територии, които предлагат същите условия. Премахването на храстовата растителност, 

която е изключително от драки и по-малко шипки ще наруши типичните гнездови 

местообитания на сврачки, коприварчета и други видове. Промяната на характера на 

поземлените имоти, с изграждане на ФВЦ, ще се отрази на грабливите видове птици, 

като загуба на трофична база. 

Използваната транспортна, строителна и монтажна техника ще промени 

шумовите нива в района и ще доведе до безпокойство на птиците и тяхното дистанциране 

от източника на шум. При  реализирането  на  инвестиционното  предложение,  няма  да  

има  промяна  в близко  разположените  естествени  местообитания. Очакваното 

въздействие може да бъде оценено, като пряко, дълготрайно, значително за периода до 

завършване на строителството. Косвено въздействия върху естествената растителност на 

територията на изграждащата се ФВЦ се очаква от аерозоли, излъчени от машините, 

както и инцидентни разливи на гориво-смазочни материали от обслужващата 

транспортна и строителна техника. Това въздействие се оценява като косвено, негативно, 

временно до завършване на строителството. 

С изграждането на ФВЦ се намалява територията в защитената зона на местата за 

почивка и трофичната база за птиците по време на тяхната миграция. По време на 

пролетна и есенна миграция не е установено струпване на мигриращи птици в границите 

на поземлените имоти определени за ФВЦ.  Такова място за почивка на белия щъркел е 

установено в района на Каблешково. Територията на ФВЦ не е подходящо място за 

почивка и нощуване за грабливите птици, поради отсъствие на горси масиви. На 

територията на ФВЦ и в непосредствена близост отсъстват водни повърхностни тела 

подходящи за нощуване и хранене от водоплаващи птици и щъркели. 

Хоризонтално разположените над земната повърхност соларни панели не са 

бариера за прелитащите над тях по време на миграция  реещи птици, като розовият 
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пеликан, белият и черният щъркел, осояда, тръстиковият блатар, малкият ястреб, 

обикновения мишелов, малкия креслив орел, вечерната ветрушка. Към групата на 

реещите птици спадат тези, които при миграция се придвижват основно, чрез използване 

на възходящите въздушни потоци (термалите), възникващи на терена - пеликаните, 

щъркелите, жеравите и дневните грабливи птици.  От ежегодните наблюдения върху 

миграцията по Via pontica групата на реещите мигриращи птици включва 5 вида 

водолюбиви птици (щъркели пеликани и един вид жерав) и 33 вида дневни грабливи 

птици (Mitchev et al. 2011).  Мигриращите реещи птици (1979 -2003) през есенната  

миграция  в  района на Бургаския  залив са 169 072 екземпляра водолюбиви видове птици 

и 38 534 екземпляра хищни птици.  

Интензивността на миграцията е в пряка зависимост от физичните фактори -

валежите и ветровете. Благоприятно за образуване на термали важни за миграцията на 

реещите птици  е сухото и топло време. Реещите се щъркели и пеликани са подвластни 

на силните ветрове, които могат да определят траекторията на тяхното движение. При 

лошо време мигриращите птици летя на малка височина, което ги прави уязвими. 

Разположението и височината на соларните панели в такива случаи не представляват 

пречка и опасност за тези птици. 

За реещите се птици от значение е дали територията на бъдещата ФВЦ 

представлява важно трофично местообитание  и условия за нощуване и почивка. На тази 

територия няма горска растителност и горски масиви, водни дерета и повърхностни 

водни тела. Отсъствието на  водни обекти ограничава използването на тази територия от 

пеликаните и щъркелите, като място за почивка и хранителна база. Отдалечеността   на  

поземлените имоти от традиционни места за зимуване на водоплаващи птици, определя 

територията на ФВЦ да не е от значение за тези зимуващи видове. Но тази територия 

може да бъде територия за ловуване от мишелови, блатари, ястреби и керкенези. От 

характера на поземлените имоти, липса на водни обекти и влажни места, места с 

възходящи въздушни течения, ползвани от реещите птици за набиране на височина, 

прави тази територия неподходяща, като място за струпване на реещи птици по време на 

миграция,  за  хранене  или  нощуване. 

По време на експлоатация 

През експлоатационният период на ФВЦ не се очакват преки въздействия. 

Фотоволтаичната централа няма да има постоянен обслужващ персонал. Периодично 

при възникнали аварии или ремонт на съоръженията се очаква повишено човешко 

присъствие и обслужваща техника, които ще доведат до промяна в шума в района. 

Въздействието е краткотрайно, негативно, временно до завършване на ремонтните 

дейности. 

Кумулативен ефект върху фронта на миграция (бариерен   ефект) 

Територията, на поземлените имоти определени за ФВЦ, използвана  от  реещите  

и  хищни  птици  по  време  на  миграция по Via Pontica в района на община Поморие е с 

ширина  20 кm. Територията на ФВЦ в източна посока до град Поморие е 9.9 km и в 

южна до Бургаския залив 6.5 кm, което е съответно 49.5% - 32.5% от фронта на миграция. 

Характерът на строителството  не формира бариерен ефект за мигриращите птици, което 

да пречи за тяхната миграция.  

Кумулативен ефект върху пряко увредените местообитания 

При практическото реализиране на ПУП-ПРЗ от цялата площ 139.879 ha пряко 

засегнати от строителството на ФВЦ ще бъдат 49,65 ha земеделска земя – ниви, 10 

категория при неполивни условия и изоставени след възстановяване на собствеността. 

Спрямо площта на община Поморие цялата площ на ФВЦ е 0.34%, а спрямо 

земеделските земи в общината 0.56%. Пряко засегнатата територия от изграждане на 

ФВЦ е 139.879 ha земеделски земи или 0.557% от общата площ 25081 ha на земеделските 
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земи в община Поморие. Тези земи имат ниско насекомно обилие и слаб хранителен 

потенциал за птиците. Очакваното кумулативно въздействие, свързано с промяна на 

трофичните местообитания, е 0.476% от цялата площ (139.879 ha), заета от ФВЦ, и 0.27% 

от тези ловни местообитания на територията на защитената зона и е под приетия праг от 

1%, съгласно Директива 92/43 ЕЕС за  сериозни кумулативни въздействия и няма да 

доведе до промяна на естествените характеристики на ловните местообитания в 

границите на защитената зона. 

Кумулативният ефект върху гнездящите птици 

При изграждане на ФВЦ се очаква загуба на изоставени земеделски земи, като 

местообитания на наземно гнездящите птици. Наличието на обширни пространства от 

земеделски земи в съседство на територията на ФВЦ могат да се използват като гнездова 

база.  Очакваното кумулативно въздействие в резултат от намаляване на тази територия 

се оценява като незначително и няма да доведе до промяна в популацията на наземно 

гнездящите птици. Територията не е подходяща, като гнездова база за грабливите видове 

птици, поради отсъствие на горски масиви и за водолюбивите  и водоплаващи птици 

поради отсъствие на повърхностни водни басейни и на влажни зони. Не е изключено, 

след изграждане на съоръжението, носещата конструкция, под панелите, да стане място 

за гнездене на определени видове птици, каквито случаи са установени в такива 

съоръжения в други страни. Намерени са гнезда на бяла стърчиопашка, хвойнов дрозд  

между гредите на платформите за модулите. На територията на фотоволтаичните 

паркове е установено гнездене и на защитени видове, а така също и на полска чучулига, 

яребица, гургулица, черногушо ливадарче, жълта стърчиопашка, градинска и сива 

овесарка. Положителен ефект има за наземно гнездящи видове, които не се нуждаят от 

големи открити пространства. 

Кумулативен ефект върху ефективното въздушно пространство, по време на  

миграция 

Хоризонталното разположение на соларните панели на малка височина от земната 

повърхност не отнемат част от въздушното пространство на птиците по време на 

миграция по прелетния път Via Рontica. По време на миграция птиците могат да прелитат 

на ФВЦ безпрепятствено. Не се очаква формиране на кумулативен ефект след 

изграждане на ФВЦ. 

По време на експлоатация 

Изградените съоръжения не представляват изкуствена бариера за птиците. 

Височината на която са монтирани соларните панели позволява безпрепятствено 

прелитане над тях без опасност за птиците. 

Защитени територии 

По време на строителството 

Не  се  очаква  въздействие  върху  защитените територии, разположени в 

границите на община Поморие, от разпространение на контаминанти във въздуха и 

околната среда по време на строително-монтажните дейности, поради тяхната 

отдалеченост от границите на ФВЦ. Не се очаква формиране на вторични и кумулативни 

въздействия. Изграждането на ФВЦ не е в противоречие със заповедите за обявяване на 

защитените територии на територията на община Поморие. 

По време на експлоатация на ФВЦ 

В експлоатационния период на ФВЦ не се очаква въздействие върху защитените 

територии, които са отдалечени и извън обсега на ФВЦ. Не се очаква формиране на 

кумулативно въздействие. 

Защитени зони 

Поземлените имоти включени в ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа 

изцяло попадат в границите на защитена зона BG0000151 Айтоска планина по Директива 



 

146 

 

92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в 

обсега на прелетния път Via Рontica. На разстояние от тези имоти са разположени 

защитени зони BG0000270 Атанасовско езеро  и  BG0002043 Емине по Директива 

2009/147 ЕЕС за опазване на дивите птици. Територията на ФВЦ е извън границите на 

защитените зони за опазване на дивите птици. Реализирането на ПУП-ПРЗ за ФВЦ не е 

в противоречие с предвидените режими за опазване на тези защитени зони по Директива 

2009/147 ЕЕС за дивите птици. 

По време на строителството 

Проектираното с ПУП-ПРЗ изграждане на ФВЦ в землището на с. Лъка, община 

Поморие се очаква да има частично и пряко унищожаване на антропогенни съобщества 

в границите на защитената зона. Строителство на ФВЦ в етапа на подготвителните и  

строителни  работи  ще  има нарушаване  на  растителни местообитания и временно 

нарушаване на местообитания на животински видове. От растителната покривка ще 

бъдат засегнати широко разпространени  видове без да бъдат унищожени защитени 

растителни видове. Временно ще бъдат променени условията на средата. Проектът за 

ФВЦ засяга територията на два вида природни местообитания- приоритетно 

местообитание *6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-

Brachypodietea и природно местообитание 62A0 Източно субсредиземноморски сухи 

тревни съобщества. Засегнатата територия на 6220 е 24,93 ha, което е 0.054%  от площта 

на природното местообитание в национален  мащаб и 0.50% от неговата площ в 

границите на защитената зона. И за да бъде запазено това природно местообитание е 

направено предложение, прието от инвеститорите, за неговото изключване от 

проекта. От природно местообитание 62А0 се засягат 1,83 ha, което е  0.007% от площта 

на местообитанието  в защитената зона в национален мащаб и 1.05% от неговата площ в 

границите на защитената зона. За природно местообитание 62А0 трябва да се вземе под 

внимание и факта, че се засяга природно местообитание, чиято оценката има ниска 

степан на  природозащитно състояние в защитената зона, поради ниска степен на 

типичност и доминиращи видове, несъответствие на общо проективно покритие и висока 

степен на охраставяване, поради което местообитание 62А0 не се приема за типично и 

представително в защитената зона.  Въздействието върху двата вида природни 

местообитания се определя като пряко, постоянно, дълготрайно, отрицателно. 

Не  е изключено  частично увреждане на качеството на съседни местообитания 

при извършване на строителните дейности, поради увреждане и утъпкване на 

агрофитоценозите. Въздействието ще бъде временно, дългосрочно, обратимо.  Очаква  се 

фрагментиране, увреждане  и прекъсване  на  местообитания.   Очакваното въздействие 

е временно, обратимо, но   не  и   значително. Кумулативни  въздействия са възможни  

при  съчетаване с влияния, причинени от съществуваща пътна инфраструктура, 

електропреносна мрежа на територията на ФВЦ/ФЕЦ и при  изграждане в бъдеще  на 

други  подобни обекти в съседство с ФЕЦ. При увреждане на агроценози, като 

местообитания очакваното въздействие ще бъде частично   в   земеделски  земи и ще  има 

комбинирано  въздействие върху качеството на местообитанията, тяхното увреждане. 

Въздействието ще бъде пряко, временно, дългосрочно и, обратимо. Тези кумулативни 

въздействия по отношение на растителния компонент засягат само територии в 

границите на ФВЦ, в защитената зона. С изграждане на ФВЦ настъпва промяна на 

селскостопанските територии, които се превръщат в техногенни с частично въздействие 

в земеделски земи и комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията в 

защитената зона. Тези   кумулативни   въздействия   по отношение на флората и фауната 

засягат само територии в границите на  защитената зона. През  периода на строителните 

дейности не се очаква пряко въздействие върху защитените зони,  BG0000270 

Атанасовско езеро  и  BG0002043 Емине, поради тяхната отдалеченост от територията 
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на изграждащата се ФВЦ и не се очаква да има въздействие върху естествените 

местообитания на птиците в тях. 

При инцидентно възникване на пожари въздействие на територията на 

проектираната ФВЦ  може да доведе до частично или пълно увреждане качеството на  

местообитанията, както и да бъдат засегнати съседни местообитания, което да има 

комбинирано въздействие върху качеството на местообитанията. 

Очаква се незначителна промяна в състава на естествените местообитания, след 

реализацията на проекта за ФЕЦ, вследствие настъпилата промяна в условията на 

средата. Кумулативният ефект върху защитената зона от предвидените инвестиционни 

намерения ще доведе до частична промяна на местообитанията с 0.96%, без  да  се  стига  

до  унищожаване  и  трайна  загуба  на местообитания. 

Разглежданият ПУП – ПРЗ с инвестиционното предложение, за нова 

фотоволтаична централа, в землището на с. Лъка, м. Вилите, община Поморие е 

съобразено с мерките и препоръките в НПДЕВИ да се използват слаборискови зони и 

техоногенни ландшафти. Трите имота, върху които се предвижда разполагане на ФЕЦ, 

са разположени между населени места - с. Лъка, с. Рудник и м.с. Черно море, в близост 

до пътна междуселищна артерия, която свързва тези населени места. Имотите са част от 

поземления фонд на с. Лъка, 10 категория, по НТП – ниви  при неполивни условия, които 

след възстановяване на собствеността не се използват по предназначение за 

селскостопанска дейност и в момента са превърнати в необработваеми, пустеещи площи, 

обрасли  частично с храстова растителност - драка (Paliurus Spina-christi Mill). 

Предвидената технология за извършване на строителство и монтаж на ФЕЦ е 

коренно различна от използваните до сега, при която се извършва премахване на 

растителността  и хумусния слой, извършват се изкопни работи за направа на бетонови 

стъпки за носещата конструкция. Новата ФЕЦ ще бъде изградена без да се извършват 

посочените дейности, които запазват характера на терена. Носещата метална 

конструкция се монтира на метални пилони, които пряко се забиват в земната 

повърхност, без премахване на растителността и хумусния слой, без изкопни работи и 

изливане на бетонови стъпки. Този начин на изграждане значително намалява 

увреждането на местообитанията в зоната и не ги фрагментира. На практика ще бъде 

засегната площ, равна на ширината на пилона, която през следващият вегитационен 

период отново ще възстанови растителността, около него. Предвидената охранителна 

ограда няма да бъде пречка за свободно мигриране наземно пълзящи и други видове. В 

проекта се предвижда светъл отвор 0.20 m от земната повърхност, който дава възможност 

за движение на животните от и в границите на ФВЦ  под соларните панели и генетичен 

обмен с близките имоти по време на размножаване. Площта под слънчевите панели 

остава незасегната и запазва растителността. По този начин  не се фрагментират 

природни местообитания и местообитания на видове в степен, която може да доведе до 

промяна на техния Природозащитен статус. Наличието на отвор в приземната част на 

оградата няма да бъде бариера, която да ограничава движението на видове предмет на 

опазване в зоната.  

По време на експлоатация на ФЕЦ не се формират шумови нива, които да 

отблъскват намиращите са в съседство и на територията на ФВЦ видове. 

Теренът, на който се предвижда бъдещата ФЕЦ, не засяга повърхностни водни 

обекти. Не се очаква пряко и косвено въздействие върху качеството на повърхностни 

води  и върху водните обитатели. За да се намали въздействието на урбанизираната площ 

от ФЕЦ върху местообитания на видове с период от техния живот върху сухоземни 

местообитания и се осигури  свободно движение на земноводни и влечуги край 

наличните дерето до територията на ФЕЦ, се предвижда 20 метрова зона (коридор) от 

деретата с площ 12.41 ha, която остава извън застроителните площи със соларни панели.. 

Деретата, които граничат с територията на ФВЦ, не са с постоянен воден вток. Това са 
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дерета, които обират скатовите води по време на обилни валежи и по време на топене на 

снежната покривка през пролетта. Не се очаква да бъдат засегнати местообитания на 

земноводни и влечуги. 

Изграждането на новата ФВЦ е на площ 139.879 ha, от която  пряко засегнати от 

соларни панели ще бъдат 53,63 ha, което е 0.18% от площта на защитената зона. 

Свободни, извън соларни панели  са 90,225 ha или 0.307% 

Общата площ на инвестиционните предложения заедно с площта на предвидената 

ФВЦ и устройственото зониране, включено в ОУП на община Айтос, засягащо 

защитената зона е 284.738 ha. Сумарно кумулативният ефект от реализацията на 

оценяваното ИП за ФЕЦ и процедираните до момента ИП в границите на зоната е 0.96% 

отнета площ от тази на защитената зона. 

Този процент е под приетия праг от 1%, съгласно Директива 92/43ЕЕС за 

кумулативно въздействие върху защитената зона. Това няма да  доведе до кумулативен 

ефект по отношение структурата и функцията на защитената зона.  

Заключение:  От направеният кратък анализ на използваните строителни и 

монтажни методи при изграждане на нова ФВЦ в землището на с. Лъка, м. Вилите 

на територията на община Поморие  може  да  бъде  направен  извод, че проектът е 

в съответствие с мерките включени в НПДЕВИ, които гарантират минимизиране 

на отрицателните въздействия върху защитена зона BG0000151 Айтоска планина и 

не се очаква формиране на бариерен ефект, смъртност на видове, фрагментация на 

местообитания, която да доведе до промени в Природозащитния статус на видове, 

повишени нива на шум, които да дистанцират обитателите на съседните територии 

по време на експлоатация, както и прекъсване на биокоридори, които да 

възпрепятстват свободното придвижване на видовете и генетичен обмен по време 

на размножителния период. ФВЦ ще има значително по-благоприятни последици 

върху околната среда в сравнение с конвенционалните методи за производство на 

електрическа енергия, тъй като при експлоатация не се отделят и не се генерират 

вредни емисии, които да замърсяват околната среда, което е гаранция за 

производство на екологично чиста енергия. Очаква се незначителна промяна в 

състава на естествените местообитания, след реализацията на проекта за ФВЦ, 

вследствие настъпилата промяна в условията на средата. Кумулативният ефект 

върху защитената зона от предвидените инвестиционни намерения ще доведе до 

частична промяна на местообитанията с 0.96% по първоначално предложения 

вариант на ПУП-ПРЗ за ФВЦ, без  да  се  стига  до  унищожаване  и  трайна  загуба  

на местообитания. Кумулативният ефект по предложения от експертите  и възприет 

от Възложителите Алтернативен вариант е 0.697%. Този процент е значително  под 

приетия праг от 1%, съгласно Директива 92/43ЕЕС, за сериозно кумулативно 

въздействие върху защитената зона. 

7 Мерки, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно, да 

прекратят вредните въздействия върху околната среда 

Въз основа на направените проучвания територията на имотите, предмет на ПУП-

ПРЗ за изграждане на ФЕЦ и извършените анализ, прогноза и оценка на предполагаемите 

значими въздействия върху околната среда чрез посочените методи са систематизирани 

мерките, които следва да се предвидят, за да предотвратят, намалят или където е 

възможно да прекратят вредните въздействия върху околната среда от реализирането на 

плана. 

Те са насочени основно към 2 етапа – на строителството на обектите в обхвата на 

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ и на експлоатацията, като следват последователността на оценката по 

компоненти и фактори. 
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7.1 Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУП-ПРЗ 

 Височината на монтиране на панелите да не е по-малка от 1,5 м, за да се 

осигури възможност за преминаване на различни по големина животни; 

 Редиците на фотоволтаичните модули да се разположат на максимално 

разстояние една от друга, като ще се осигури навлизането на дифузна 

светлина под панелите и запази максимално съществуващата тревна и 

храстова растителност; 

 Да се предвидят максималните възможни отстояния между панелите; 

 Свързващата електропроводна линия да бъде от подземен тип. 

7.2 Атмосферен въздух 

По време на строителството 

 Оросяване на площадката при сухо време, с цел предотвратяване на 

разпрашаването от строителната и транспортна техника. 

 За намаляване вредното прахово въздействие върху атмосферата при 

товарене, разтоварване, транспортиране и складиране на земни маси и 

строителни материали да се оросява терена на строителната площадка. 

 

По време на експлоатацията  

 Не са необходими мерки за етапа на експлоатация – не се генерират емисии 

на вредни вещества в атмосферата. 

7.3 Води  

По време на проектирането и реализирането на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 

44425.12.25,  44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие да се 

вземат под внимание следните мерки: 

Мерки за недопускане, или намаляване на отрицателните въздействия върху 

повърхностните и подземните водни тела за постигане на целите на околната среда 

и за постигане на добро състояние на водите 

 В проекта на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие се предвиждат конкретни мерки за 

недопускане, или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и 

подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 

г., и мерките за риска от наводнения, заложени в ПоМ на ПУРН 2016-2021 г., както и 

техните становища по Екологичните оценки, респективно заложените мерки в  ПУРБ

 2022-2027 г. и ПОРН към ПУРН 2022-2027 г. 

Мерки, свързани със забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за 

водите с цел  недопускане, или намаляване на отрицателните въздействия върху 

повърхностните и подземните водни тела 

Забрани и ограничения, регламентирани в Закона за водите: 

 забраните на чл. 146 от Закона за водите за застрояване в заливаемите 

тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения; 

 при извършване на дейности, граничещи с води и водни обекти - публична 

държавна собственост е необходимо да се определят граници, в 

съответствие с чл. 155, ал, 1, т. 1 от Закона за водите.  

Конкретни мероприятия 

По време на строителството 

 Преди започване на строителството да се осигурят мобилни химически 

тоалетни на строителните площадки. 
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 През имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, Община Поморие, преминават водопроводи 

Дюкер Бургас стомана Ø1220 и довеждащ водопровод Етернит Ø200 на 

„ВиК“  ЕАД Бургас. 

 Точните трасета следва да бъдат установени от Възложителите чрез 

трасиране със специализирана апаратура и геодезическо заснемане в 

присъствието на представител на дружеството. 

 Изкопните дейности в конфликтните точки да се извършват задължително 

на ръка в присъствието на представител на „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас.  

 При нанесени щети по ВК проводите по време на строителните работи, 

извършени от строителите или подизпълнителя, Възложителите на ПУП-

ПРЗ за изграждане на ФЕЦ носят отговорност, съгласно ЗЗД, раздел II, т. 4 - 

„Непозволено увреждане” и че Възложителите са задължени да поемат 

всички разходи по отстраняване на щетите, последица от увреждането. 

По време на експлоатацията 

 Необходимо е да се осигурява достъп и съдействие на представители 

на „ВиК“ ЕАД за дейностите, свързани с експлоатацията и 

поддържането на водопроводите.  

Не се предвижда  други мероприятия, тъй като на терена няма повърхностни 

водни обекти,  не е необходимо  водоползване  за дейностите и няма да се формират 

отпадъчни води. 

7.4 Геоложка основа. Подземни богатства. Почви  

По време на строителството 
 При строителството, пробиването на земната повърхност  за монтажа на 

съоръженията  следва да се имат предвид резултатите от геоложките 

проучвания и да се предвидят съответните мерки за недопускане на 

негативни ефекти, така и за тяхното своевременно откриване и 

отстраняване при аварийни ситуации; 

По време на експлоатацията 
 Не се предвиждат мерки. 

7.5 Биоразнообразие 

 Общи мерки 

 - Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУП-ПРЗ. Височината на 

монтиране на панелите да не е по-малка от 1,5 m, за да се осигури 

възможност за преминаване на различни по големина животни. 

 - Редиците на фотоволтаичните модули да се разположат на максимално 

разстояние една от друга, като ще се осигури навлизането на дифузна 

светлина под панелите и запази максимално съществуващата тревна и 

храстова растителност. 

 - Да се предвидят максималните възможни отстояния между панелите. 

 - Свързващата електропроводна линия да бъде от подземен тип. 

 

Смекчаващи мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУП-

ПРЗ 
 Във фазата на проектиране  окончателен ПУП-ПРЗ и в  работното 

проектиране 
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1. Допълнително предложените смекчаващи мерки, задължително да се  да се 

отразят в окончателното проектиране и при реализацията на ФЕЦ. Така 

например предложеното от експертите и  възприето от Възложителите, в 

етапа на проектиране и строителство, да бъде намалена площта за монтаж 

на съоръженията от предвидената ФВЦ с 29.401 ha, (включваща 6.69  ha  на 

местообитание 62А0, т.е. изключва се тази площ от предвижданията на 

ПУП-ПРЗ), при което  първоначално предвидената площ за монтаж от 139. 

879  ha пада на 110.478  ha  заета площ. 

 
 Преди започване на строителството 

1. Преди започване на строителните дейности да се направи цялостен преглед на 

територията  за наличие на защитени видове животни. При установяване екземплярите 

да бъдат преместени извън територията на строителната площадка. 

2. Преди започване на строителните дейности да бъдат определени местата, в границите 

на имота, за депониране на строителни и други видове отпадъци и уточни начина на 

извозване до предварително уточнени и съгласувани с общината депа. 

3. При планиране на дейностите не трябва да се проектират и изграждат извън границите 

на територията на инвестиционното предложение подходи, площадки за домуване на 

техника или други материали. 

4. Да се изготви и съгласува с компетентните органи противопожарен план, осигуряващ 

адекватно превантивно опазване на съседните терени, заети от тревна  и храстова 

растителност, в защитената зона. 

5. Да се маркират маршрути за подходи към строителната площадка. Така ще се постигне 

запазване растителността в съседни терени, в границите на зоната. 

6. Да не се третират с химически вещества тревната покривка и пътищата разположени 

в и до  

защитената зона, при реализиране на проекта. Предотвратяване унищожаване на 

естествени местообитания. 

 По време на строителството 

1. Строителните дейности да се извършват извън размножителния период на животните 

(01.04.–30.06). Намаляване на въздействието върху птици и животни предмет на 

опазване в зоната. 

2. При изграждане на ФВЦ да не се засягат терени извън  границите на застрояване. Да 

се маркират с трайни знаци външните границите на строителната площадка. 

3. При строителството на вътрешната пътна мрежа хумусният слой следва 

предварително да се отнеме, събере и депонира в подходящи места, където ще се наложи 

последваща рекултивация на почвата. Същата да се използва за възстановяване на 

увредени терени по време на строителството. 

4. Практическото изпълнение на проекта да се извършва на отделни етапи,  което ще 

доведе до намаляване на дневните шумовите нива и намаляване на безпокойството на  

птици и други животни. 

5. Да се очертаят всички деретата, с които граничи територията на ФВЦ, и да се предвиди 

20 метрова буферна зона, в която да не се допуска изграждане на  съоръжения.   

6.Да се изключи от проекта площта на природно местообитание 62А0 и съседните 

територии с площ 14.44 ha. 

7. Да се изключат от проекта  в имот 12.25 8480 броя соларни панели, с площ 7.463 ha. 

8. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова буферна 

зона между дерето и границите на имот 12.24, с което площта на застрояване се намалява 

с 2.7 ha. 
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9. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова буферна 

зона между дерето и границите на имот 12.25, с което площта на застрояване се намалява 

с 1.55 ha. 

10. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се предвиди 20 метрова буферна 

зона между дерето и границите на имот 12.26, с което площта на застрояване се намалява 

с 8.165 ha. 

11. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на соларните 

панели в имот 12.26 от 66756 броя с площ 17.39ha на 54256 броя с площ 14.0523 ha, 

местообитание на шипобедрената и шипоопашата костенурки. 

12. Да отпаднат от проекта 0.17 ha пътна мрежа в имот 12.26, поради изключване на тази 

част от проекта. 

13. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да се намали броят на трафопостовете 

в имот 12.25 с 1 брой и в имот 12.26  3 брой с обща площ  0.01 ha.  

14. Да бъдат редуциран  в имат 12.25 броя на соларните панели от 67928 броя, с площ 

засягаща 17.593ha  на 60578 броя с площ 15.689ha, местообитание на шипобедрена, 

шипоопашата костенурки,  пъстрия смок и трофична база на прилепи и птици.  

15. При изготвяне на окончателния проект на ФВЦ да  се намали броя на соларните 

панели в имот  12.26 от 96280 броя, с площ 24.936 ha на 78384 броя с площ 20.301ha, 

местообитание на сухоземни костенурки, пъстър пор, пъстър смок и птици. 

16. Да се изключат от имот 12.25  65084 броя соларни панели с площ 3955 ha, 

местообитание на европейския лалугер, пъстър смок, пъстър пор, трофична база на 

прилепи и птици. 

17. При строителството на ФВЦ да се запази максимално съществуващата тревна и 

храстова растителност на природно местообитание 6220 Псевдостепи с житни и 

едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea. Така ще се намали отрицателното 

въздействие върху потенциални трофични и гнездови местообитания на видове птици 

Дебелоклюна чучулига (Melanocorhypha calandra), Късопръста чучулига (Calandrella 

brachidactyla), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Орел змияр (Circaetus gallicus), 

Полска бъбрица (Anthus campestris), Турилик (Burhinus oedicnemus) и Червеногърба 

сврачка (Lanius collurio), како и на прелентине и мигриращи птици по време на 

пролетната и есенна миграция. Ще се намали въздействето и върху двата вида сухоземни 

костенурки (шипобедрена и шипоопашата), Европейския лалугер, пъстрия смок, 

пъситрия пор и трофочната база на прилепи и птици.  

18. Да се редуцира общата площ на инвестиционното предложение на база 

предлрожените смекчаващи мерки от 139.879 ha на 110.478 ha, като трофична база за 

местни, мигриращи и прелетни видове птици, прилепи.  

19. Да  не се разрешава изграждането на  плътни огради на територията на ФВЦ. В 

основата на оградата да има 0.20 метра отстояние от земната повърхност за да се 

гарантира свободно преминаване на животни за генетичния обмен на видовете по време 

на размножаване и миграция. 

20.При извършване на строително - монтажните работи да се използват приоритетно 

монтажна и транспортна техника със съвременни шумови характеристики, както и по 

отношение на отделяните емисии.  

21. Битовите отпадъци, формирани от строителните работници и техническия персонал, 

да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската програма за управление на 

отпадъците.  

22. През периода на изграждане на ФВЦ да се използва наличната общинска и 

републиканска пътни артерии, които преминават до и през защитената зона. 

23. Дейностите, свързани с шум и вибрации, да се извършват само през светлата част на 

денонощието за да се ограничи въздействието върху прилепите и нощно ловуващите 

животни. 
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24. По време на строителството на ФВЦ, имотите  граничещи с дерета да не се допуска 

изхвърляне в тях на земни маси, строителни и битови отпадъци. 

25. След приключване на строителните дейности да се извърши цялостна биологична 

рекултивация на нарушените площи съответно с тревни смески от местни видове. 
 По време на експлоатацията 

26. Оградата да се поддържа в състояние, което осигурява свободно движението на 

всички видове диви животни (птици, земноводни, влечуги и дребни бозайници) към и от 

територията на ФВЦ към съседните имоти по време на размножаване или миграция при 

търсене на храна. 

27. Да не се третират с химически вещества тревната покривка на територията на ФВЦ. 

Да се допуска пашата на овце под и около соларните панели или да се поддържа 

тревостоя с регулярно косене. 

28. Провеждане на сезонен мониторинг на гнездящите, мигриращите и зимуващи птици 

на територията на ФВЦ в продължение на една година. 

7.6 Ландшафт 

По време на строителството 
 Поддържане огражденията за недопускане замърсяването на съседните  

терени, както и строителната площадка чиста и подредена.  

По време на експлоатацията 
 Непрекъснато поддържане на съоръженията и достъпа към имотите на 

територията на обекта в добро състояние. 

 Недопускане замърсяване на съществуващия ландшафт. 

7.7 Културно наследство 

 Съгласно  чл. 160 от Закона за културното наследство, когато се извършват 

изкопни, благоустройствени и др. подобни дейности на територии, за които 

няма предварителни данни за наличие на културни ценности, ако при тези 

дейности се открият такива ценности, работата спира незабавно и се 

прилага чл. 72 от същия закон, а именно – собственикът, концесионерът или 

строителят на ИП е длъжен да уведоми незабавно кмета на общината, 

директора на регионалния музей и регионалния инспекторат по  опазване на 

културното наследство. Последният уведомява Министъра на културата, 

който предписва съответните мерки – обикновено се назначава експертна 

комисия, която предписва спасителни разкопки, след които влиза в действие 

чл. 158а. 

7.8 Физични фактори 

7.8.1 Отпадъци 

По време на строителството 
 Да се изпълнява Плана за управление на строителните отпадъци. Да се 

съгласува с кмета на Община Поморие – направлението, маршрута на 

транспортните средства и инсталацията/съоръжението за третиране на 

строителни отпадъци, които ще се образуват по време на строителството;  

 Своевременно извозване на строителните отпадъци от обекта, при спазване 

изискванията на чл. 70 от Наредба №1/27.06.2005г., обн. ДВ бр. 64/05.08.2005г. 

По време на експлоатацията 



 

154 

 

 Неприложими мероприятия, защото на обекта няма да присъства 

обслужващ персонал. 

7.8.2 Акустична среда 

По време на строителството 
 Да се изпълнят изискванията  Наредба № 6 по отношение на емитирания 

шум от строителните площадки в обхвата на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 

44425.12.25,  44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие 

за намаляване на емитирания шум по време на строителството от 

транспортните средства и механизацията на обекта. Използване  на ЛПС 

от работещите; 

По време на експлоатацията 

 Не се предвиждат специални мерки за намаляване на шума. При изпълнение 

на предвидената 20 m буферна зона, изискуема за запазване на 

биоразнообразието и минимизиране риска от наводнение, обезопасяваща 

деретата, гарантира в по-голяма степен  удовлетворяване на изискванията 

на Наредба №6 за територията в близост до ПИ № 44425.12.26,  м. „Вилите“, 

землище на с. Лъка, община  Поморие за намаляване на емитирания шум чрез 

увеличаване на отстоянията  от съоръженията по време на експлоатацията 

на обекта; 

7.9 Здравно-хигиенни  условия 

По време на строителството 
 Да се изпълнят мероприятията на територията на строителните 

площадки в обхвата на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  44425.12.26,  

м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие за намаляване на 

емитирани вредности по време на строителството, за проверка 

изправността на транспортните средства и механизацията на обекта, с цел   

недопускане замърсяване на почвата и подземните водни хоризонти, 

използване на ЛПС от работещите на обектите за предпазването им от 

високите нива на шума, вибрациите и неблагоприятните атмосферни 

въздействия; 

 По време на строителството на ФЕЦ да се изпълнят всички съоръжения и 

технологично оборудване съгласно конструктивните  и монтажни схеми, 

спазване на междуредията, съгласно избраната технология, осигуряване и 

прилагане на мерките за недопускане отделянето на вредни емисиии на шум, 

с цел минимизиране на вредното въздействие  върху обекти, подлежащи на 

здравна защита. Не се изискват и не се предвиждат специални мерки; 

По време на експлоатацията 
 От дейността на обекта да не се допускат нива на шум над граничните 

стойности, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 26 Юни 2006г. 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. 

  Преди въвеждане в експлоатация на обекта, да се извършат измервания по 

Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за 
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осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, 

свързани с експозиция на електромагнитни полета. 

 Не се предвиждат специални мерки за намаляване на експозицията от ЕМП. 

При изпълнение на предвидената 20 m буферна зона, изискуема за запазване 

на биоразнообразието и минимизиране риска от наводнения, ще гарантира в 

по-голяма степен минимизиране  риска за здравето на обитаващите, близко 

разположеното с.о. „Бадемите“.  

8 Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 

8.1 Мотиви за избор на разгледаните алтернативи 

А. „Нулева” алтернатива 

„Нулевата” алтернатива, равносилна на нереализиране на ПУП-ПРЗ за ФЕЦ на 

разглежданите имоти ще доведе до развитие на компонентите и факторите на околната 

среда с тенденциите, описани подробно в т. 2.11. от доклада за ЕО - Таблица № 32 

Развитие на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на плана. 

Без реализирането на ПУП-ПРЗ ще се пропусне възможността да се въздейства 

положително на околната среда по отношение на емисиите на вредни вещества, отделяне 

в атмосферата при производството на електроенергия по традиционни методи и от 

традиционните конвенционални източници. 

От социално-икономическа гледна точка, нереализирането на плана ще доведе до 

пропуснати ползи както за възложителя, така и за Община Поморие (предвид, че към 

настоящия момент имотите не се ползват, запустяват и не носят никакви приходи за 

общината). 

Като цяло – нулевата алтернатива ще има като цяло негативен ефект върху 

околната среда и социално-икономическото състояние на Община Поморие. 

От направените проучвания на технологии относно алтернативи за избор на типа 

на фотоволтаичните системи, алтернативи за избор на типа на носещата конструкция на 

модулите и направените  сравнения (икономически и екологични) и характера на 

засегнатата територия, може да се заключи, че за смекчаване на негативното въздействие 

върху представителите на флората, употребата на стационарни фотоволтаични системи 

е по–удачна. На тази алтернатива се е спрял и Възложителят. 

Алтернативен вариант, предложен  от експертите, разработили раздел 

„Биоразнообразие“ в Доклада за екологична оценка 

Предлага се алтернативен вариант па проекта за ФВЦ, който значително намалява 

общата площ на ИП и с това на засегнатите площи по отношение на природни 

местообитания и местообитания на защитени видове в зоната. С приемане на 

алтернативния вариант общата площ на инвестиционното предложение от 139.879 

ha се намалява на 110.478 ha. Площта на ФВЦ се намалява с 29.4011ha (294.011 dka). 

С намаляване  на  общата площ се намалява и броя на соларните панели от 191 716 

броя на 166 470 (намаление с 25 246 броя), а заетата от тях площ от 49.654 ha  на 43.115 

ha (намаление 6.539 ha). 

Кумулативният ефект по предложения от експертите  и възприет от Възложителите 

Алтернативен вариант е 0.697%. Този процент е под приетия праг от 1%, съгласно 

Директива 92/43ЕЕС, за сериозно кумулативно въздействие върху защитената зона. 

Предложеният вариант да бъде отразен в проектната документация, и ИП да 

бъде  реализирано, съгласно коригирания проект. 

Алтернативи за начина на закрепване на носещата конструкция на 

модулите: 
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За настоящия обект съществуват две основни алтернативи за закрепване на 

носещата конструкция: 

- чрез бетониране на конструкцията към терена; 

- чрез набиване на метални профили (част от носещата конструкция) на определена 

дълбочина в зависимост от геоложките условия в района. 

В първият случай носещите конструкции ще бъдат бетонирани към терена с 

видими размери на бетонните блокчета около 30х30x20cm. В зависимост от броя на 

фотоволтаичните модули, ще е необходим около 357÷370 m3 бетон. Освен това ще се 

наруши минимум 3600 m2 територия за вкопаването на бетонните блокчета.  

Във вторият случай ще се ползват специални машини за пневматично полагане в 

земята на П-образни метални профили. Съгласно проведени предварителни геоложки 

проучвания на терена е установено, че при набиване на металните профили на дълбочина 

1,2 ÷ 1,5 m в земната повърхност, носещата конструкция ще е достатъчно издръжлива на 

атмосферните влияния. В този случай, площта на територията, която ще бъде засегната 

от набитите в земята метални профили е едва около 4 m2. 

По – добрата алтернатива е набиването на П-образни метални профили в земята, 

без употреба на бетон. Така засегнатата площ ще бъде незначителна, за разлика от първия 

вариант. На тази алтернатива се е спрял и Възложителят. 

Алтернативи за начина на закрепване на разпределителните кутии: 

Отново, два са основните варианти за закрепване на разпределителните кутии. 

Първият е да бъдат закрепени върху носещата конструкция под панелите, като по този 

начин няма да има досег със земната повърхност.  

Вторият вариант е да се закрепят за земната повърхност, като за да се осигури 

устойчивост на кутиите, ще се направи изкоп с размери 1,060/0,245 m и дълбочина около 

0,9 m. В този случай ще се нарушат допълнително около 117 m2 територия и ще се 

генерират допълнително около 105 m3 отпадъци с код 20 02 02 - почва и камъни.  

По – добрата алтернатива от гледна точка запазване на съществуващото състояние 

на почвената и растителна покривка е първият вариант. Въпреки това при избор, да се 

вкопаят РК в земната повърхност, няма да доведе до значително изменение в 

компонентите и факторите на околната среда.  

Препоръчително е РК, които попадат в обхвата на ПИ № 44425.12.24, № 

44425.12.25 и  № 44425.12.26 в землището на с. Лъка да бъдат разположени върху 

носещата конструкция, без да се нарушава земната повърхност. По този начин ще се 

осигури максимално запазване на съществуващото състояние на растителността в 

имотите попадащи в защитена зона BG0000151 Айтоска планина. 

9 Информация за използваните методики за прогноза и 

оценка на въздействието върху околната среда и трудности 

при събиране на необходимата информация 

Оценка е извършена в съответствие с действащото европейско и българско 

законодателство. Спазени са изискванията на Наредбата за ЕО. Взети са предвид всички 

изказани становища, мнения и препоръки от компетентните органи при проведените 

консултации по време на изготвяне на Доклада за екологична оценка. 

При изготвяне на екологичната оценка са използвани методите посочени в: 

 Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България 

 Други указания и методики на европейската комисия за стратегическа 

екологична оценка 

Съобразени са и Методическите указания за практическо прилагане на 

изискванията на нормативната уредба по околна среда за намерения за изграждане на 
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вятърни генератори, водноелектрически централи и фотоволтаични системи на 

министъра на околната среда и водите (писмо на МОСВ № 05-08-1024/11.02.2010 г.).  

Общите методики за изследване, прогноза и оценка на околната среда при изготвяне на 

екологичната оценка включват:  

 Документален анализ – действащи нормативни документи, документи на ЕС 

относно регионално развитие, архивни документи, национални стратегии, 

планове и програми, графични материали и др.;  

 Полеви изследвания – по общ метод на преки наблюдения на околната среда;  

 Комплексен анализ – на природни, културни, социално-икономически и 

екологични фактори на въздействия върху околната среда;  

 Експертна оценка на потенциала на територията и наличните ресурси.  

Атмосферен въздух 

- Joint EMEP/ЕЕА CORINAIR 2009 методика, юни 2009; 

- Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой – програмен продукт 

TRAFFIC ORACLE (Заповед № РД 994/04.08.2003 на МОСВ). 

Води – повърхностни, подземни, питейни и отпадъчни, риск от наводнения 

- Аналитични и сравнителни методи и модели за оценка състоянието на 

повърхностните, подземните, питейните и отпадъчните води; референтни условия и 

критерии за качеството на водите; за оценка на запаси и ресурси;  

- Проучване, анализ, оценка, обработка и представяне по подходящ начин на 

информация получена от различни ведомства; 

- Хидрогеоложки доклад на територията обхваната на ПУП-ПРЗ, предвидена   за 

изграждане на ФЕЦ; 

- План за управление на речните басейни в Черноморски район (ПУРБ) за басейново 

управление на водите (2016-2021г.), както и обсъждания ПУРБ 2022-2027 г.; 

- План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Черноморски район за 

басейново управление на водите (2016-2021г.), както и актуализираните ПОРН 

към ПУРН за периода 2022-2027 г., които са публикувани на страницата на БД. 

Земни недра. Геоложка основа 

- Документален анализ; 

- Графичен анализ на картен материал; 

- Инженерно-геоложки доклади на територията обхваната на ПУП-ПРЗ предвидена за 

изграждане на ФЕЦ.. 

Земи и почви 

- Класически методи за теренни проучвания на почвената покривка; 

- Класически методи за установяване на почвения състав и свойства; 

- Екосистемен подход за анализиране на състоянието на почвените ресурси и при 

формулирането на мерки за устойчивото им управление; 

- Информация от кадастъра на селскостопанските земи в НРБ. 1988. София. (автори: 

Петров Е., И. Кабакчиев, П. Божинова, А. Стоева, Я. Георгиева и др.); 

- Актуална информация от Службата по геодезия, картография и кадастър- издадени 

скици за ПИ, включени в ПУП-ПРЗ. 

Ландшафт 

- Метод на системно-екологичен анализ и синтез; 

- Анализ на литературни данни за съответните компоненти на ландшафта; 

- Метод за комплексна експертна оценка на ландшафта, публ. в ”Ландшафтно 

планиране”, София, 1997. 

Културно наследство 
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- Анализ документацията по КН и действащата нормативна уредба, вкл. и информация  

от Регионален исторически музей – Бургас; 

- Научни изследвания и публикации по въпросите на опазването на околната среда и 

устройственото планиране при изготвянето на други Доклади за ЕО и Доклади за ЕО.  

Биологично разнообразие 

- Разделът биоразнообразие е разработен съгласно изискванията на нашето 

законодателство и нормативните документи; 

- Анализът на флората и фауната се базира на собствени изследвания и наблюдения 

(маршрутни, площни и стационарни). 

- Посещение и теренно проучване на имотите и  

- Ползвана литература 
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Отпадъци  

- Системно – екологичен анализ и синтез на информация от ПУО на община Поморие, 

данни, факти и литература по фактора „Отпадъци”; 

- Документален анализ на действащите нормативни документи, закони, наредби и 

правилници; 

- Посещение и теренно проучване на имотите. 

Шум, вибрации и радиации 

- Методика за изчисляване на стойностите на ЕМП около стационарни източници за 

целите на комуникацията, Наредба № 9, ДВ бр. 35/1991 г.; 

- Методика за изчисляване на еквивалентното ниво на шума, регламентирана в 

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. на МЗ и МОСВ; 

- Методика за определяне на автомобилния шум при проектиране на пътища; 

- „Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 

2013/35/ЕС за електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство“ е 

предоставена информация на работодателите относно източниците на ЕМП в работната 

среда, за да им помогне да вземат решение дали е необходима допълнителна оценка на 

рисковете, произтичащи от ЕМП. 

Здравно-хигиенни условия 

- При изготвяне на частта за здравно-хигиенни условия са използвани действащата 

нормативна уредба за защита на населението и намаляването на здравния риск, както и 

препоръчителни методики в тази област; 

- „Незадължително ръководство за добри практики при прилагане на Директива 

2013/35/ЕС за електромагнитните полета, том 1: Практическо ръководство“ е 

предоставена информация на работодателите относно източниците на ЕМП в работната 

среда, за да им помогне да вземат решение дали е необходима допълнителна оценка на 

рисковете, произтичащи от ЕМП. 

- Използвани са материали от собствени проучвания и Доклади за ДЕО и ОВОС за 

аналогични обекти.  

Не са срещани трудности при събиране на необходимата информация за изготвяне на 

Доклада за ЕО. 

10 Описание на необходимите мерки във връзка с 

наблюдението по време на прилагането на плана 

На този етап от процедурата по ЕО, след направените анализи,  оценки и 

консултации се предвиждат следните индикативни мерки: 
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Таблица 11 Индикативни мерки 

Мерки Индикатори за мониторинг 
Отговорен 

за изпълнението 

Изхвърляне/ Нерегламентирано 

депониране на отпадъци Контрол 

m3 Възложителите на плана 

Мониторинг на шум 
Еквивалентно ниво на шума в 

населените места, dB(A) - брой 

констатирани наднормени 

стойности 

Възложителите на плана  

Мониторинг на ЕМП. Контрол 

на излъчванията на ЕМП, ако се 

докаже, че  са наднормени 

Брой регистрирани 

наднормени  излъчвания на 

ЕМП  

Възложителите на плана  

11 Становища и мнения на засегната общественост, на компетентните 

органи за вземане на решение по ЕО и други специализирани 

ведомства и специалисти в резултат на проведените консултации 

Извършени са консултации Заданието за съдържание и обхват на ДЕО, съгласно 

изготвената схема за консултации по чл.19 и чл.19а от Наредбата за ЕО. Получените 

мнения, становища и препоръки са взети под внимание при допълване на Заданието  и 

разработване на Доклада за ЕО на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  

44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие за изграждане на 

фотоволтаична централа върху наземна конструкция“. 

Извършени са консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО на изготвения Доклад по 

екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25 и  44425.12.26,  м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие за изграждане на фотоволтаична 

централа върху наземна конструкция“ и всички получени възражения, мнения и 

препоръки, както  и двете отрицателни становища на Фондация „Биоразнообразие“ и 

СНЦ „Зелени Балкани“ са взети под внимание в допълнения и преработен ДЕО, като 

експертите са предложили смекчаващи мерки с цел намаляване на въздействията върху 

биоразнообразието, които да бъдат отразени в  Алтернативния вариант на проекта, с 

които Възложителите са съгласни и са възприели окончателно. Посочените възражения 

и становища са отразени и в приложената справка по чл.20 от Наредбата по ЕО, като в 

нея са посочени мотивите за приемане или отхвърляне на  възраженията. 

11.1 Справка за извършени консултации 

Всички получени мнения, становища и препоръки са представени в Справка за 

извършване на консултации. 

12  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След направената екологична оценка на проект:  ПУП –ПРЗ за ПИ №№ 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26, м. „Вилите“, землището на село Лъка, община 

Поморие и извършените анализи на предвижданията на проекта, констатациите  и 

препоръките могат да бъдат изразени в следното  заключение: 

Настоящият Допълнен Доклад за Екологична оценка на:  ПУП –ПРЗ за ПИ №№ 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26, м. „Вилите“, землището на село Лъка, община 

Поморие за изграждане на ФВЦ върху наземна конструкция“ е изготвен в съответствие 

с изискванията на нормативната уредба по околна среда. В него е направена оценка на 

съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и човешкото 

здраве, посочени са проблемите в екологично отношение в района посочените имоти, 
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посочени са мерките и начините  за отстраняването им,  и е определено очакваното 

въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Не се очакват наднормени нива 

на шума,  няма риск от ЕМП за здравето на обитаващите близко разположеното с.о. 

„Бадемите“, както и за  населението на близките населени места. 

В Доклада за ЕО е направен обобщения извод, че при спазване на предложените 

смекчаващи мерки при реализацията и експлоатацията на обектите включени:  ПУП –

ПРЗ за ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26, м. „Вилите“, землището на село 

Лъка, община Поморие за изграждане на ФВЦ върху наземна конструкция“, същият няма 

да окаже отрицателно въздействие върху околната среда, като се очаква  устойчивото й 

развитие и подобряване качеството на живот на населението.  

Въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени като 

положително, както в екологичен аспект, така и върху благосъстоянието и здравето на 

хората в общината, при съобразяване с предложените конкретни мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване и компенсиране на 

неблагоприятните въздействия.   

Реализирането на проект:  ПУП –ПРЗ за ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26, м. „Вилите“, землището на село Лъка, община Поморие за изграждане на 

ФВЦ върху наземна конструкция“, включващ  съоръжения за производство на 

електрическа енергия ще има определен положителен социално - икономически ефект, 

както за държавата, така и за населеното място. Очаква се след окончателното 

реализиране на:  ПУП –ПРЗ за ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26, м. 

„Вилите“, землището на село Лъка, община Поморие за изграждане на ФВЦ/ФЕЦ върху 

наземна конструкция“ да  се компенсират частично  щетите, нанесени от 

конвенционалните начини за производство на енергия. Ще допринесе за затвърждаване 

имиджа на района.  

ПУП-ПРЗ за ФЕЦ ще допринесе за  подобряване на  климата, в контекста на 

европейското законодателство, принципи и приоритети за развитие на 

енергетиката. 

При направената екологична оценка на ПУП-ПРЗ за ПИ 44425.12.24, 44425.12.25,  

44425.12.26,  м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община  Поморие, са взети под внимание  

представените констатации и препоръки към плана и ДЕО, при  изпълнение процедурите 

за провеждане на консултации по чл. 19 и чл.19а от Наредбата за ЕО, и най-вече всички 

възражения и становища при  проведените консултации пшо процедурата  по чл. 20 от 

Наредбата за ЕО. 

На база на екологична оценка, може да се заключи, че ПУП-ПРЗ за ФЕЦ е 

максимално щадящ околната среда и  при спазване на екологичното законодателство, и 

при съобразяване с предложените допълнителни смекчаващи мерки и мероприятия 

(описани в раздел 7.7. Мерки по компонент „Растителен и животински свят, и 

биоразнообразие“), въздействието върху околната среда, биоразнообразието и здравето 

на хората от реализиране на ФЕЦ, ще бъде минимизирано и сведено до „незначително“.  

Населението на с. Лъка и община Поморие ще има икономически изгоди от 

експлоатацията на ФВЦ/ФЕЦ. Към икономическите ползи могат да бъдат добавени  и 

приходите от Данък общ доход и Данък печалба. 

Въз основа на всичко гореизложено, колективът от независими експерти 

изготвили екологичната оценка, предлагат на  Уважаемия Екологичен експертен съвет 

при РИОСВ – Бургас да даде положително становище на ДЕО на проект:  ПУП –ПРЗ за 

ПИ №№ 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26, м. „Вилите“, землището на село Лъка, 

община Поморие за изграждане на ФВЦ/ФЕЦ върху наземна конструкция“, с което ще 

се даде ход на по-нататъшното му осъществяване. 
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Таблица 12 Проведени консултации по чл.19 и чл.19а от Наредбата за ЕО на Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка 

на план „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите”, землище на с. Лъка, община Поморие, с 

цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху наземна конструкция“, с възложители: „ЛЪКА ГЕЙМ” ЕАД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ” ЕАД 
 

Ведомство, 

организация, с които 

са проведени 

консултации 

Начин на провеждане на 

консултация 
Мотиви 

Приети/неприети Забележки, 

препоръки или предложения 

РИОСВ-Бургас 

изх. № ПД-250 –

8/22.02.2021г.. 

ОТНОСНО: „ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК  на  с. 

Лъка, местност „Вилите“, 

община Поморие с цел 

изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция”, с 

възложители „Лъка Гейм“ АД 

и „Състейнабъл Енерджи“ 

ЕАД 

Във връзка е внесено уведомление в РИОСВ-Бургас за 

ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25  и 44425.12.26 по КК на. с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна 

конструкция, по смисъла на чл.8 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на ЕО на планове и програми 

(НУРИЕОП11), Ви информираме за следното: 

L По отношение на изискванията на глава теста, раздел 

втори на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ 

Съгласно представената информация се предвижда ПУП-

ПРЗ за имоти с идентификатори 44425.12:24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК па с. Лъка, местност „Вилите“, Община 

Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция. 

Съгласно писмо на Община Поморие е вх. № ПД-

250(17)16.02.2021г., (техен изх. № 33-01 -32//12.02.2021 г.), 

имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК пас, Лъка са разположени извън зони 

„А“ и „Б“ по смисъла на чл.9 от Закона за устройство: на 

Черноморското крайбрежие. Инвестиционното 

предложение е допустимо по смисъла на чл. 109, ал.З, т.7 

от Закона за устройство на територията. 

С Решение № 354/10.12,2020г. (протокол № 15/10.12.2020.) 

Общински съвет Поморие, дава разрешение за откриване 

на административно производство по изработване на 

Проект за ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 

44425,.12.24,44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка. 

Всички изискани документи и 

приложения  са представени в указания 

срок, съгласно  писмо с изх. № ПД-250 –

8/22.02.2021г.. 

ОТНОСНО: „ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 

и 44425.12.26 по КК  на  с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие с цел 

изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна 

конструкция”, с възложители „Лъка 

Гейм“ АД и „Състейнабъл Енерджи“ ЕАД 
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Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ, съобразно което 

поземлените имоти се урегулират по кадастрални граници 

и се отредят за техническа инфраструктура, като достъпът 

до тях се осигури чрез имот с идентификатор 44425.3.53 

(територия за транспорта) до имот с ид. 44425.9.62 

(територия на транспорта, път от републиканска пътна 

мрежа). Застрояването в новообразуваните УПИ се 

допуска при следните градоустройствени показатели за 

зона „Т“ - техническа инфраструктура: плътност на 

застрояване до 80%, Кинт - до 1,5, минимална озеленена 

площ - не се нормира й Височина - в съответствие с 

технологичните изисквания и; предвидено паркиране в 

имота. 

Имотите са с трайно .предназначение на територията 

„земеделска“ и Начин на трайно ползване „нива“, 

категория на земята - десета: с обща площ 1398 795 м   . 

Съгласно чл. 2. ал. -2, Т: 1 и т.4 от Наредбата за условията 

и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми предложеният ПУП-ПРЗ, подлежи на 

преценяване иа необходимостта от извършване на 

екологична оценка по реда на Наредбата за условията и 

реда за извършване на. ЕО на планове и програми, е 

компетентен орган ио процедурата директора на РИОСВ-

Бургас. 

II. По отношение на изискванията на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) 

Въз основа на представената от възложителя информация 

и иа направената справка се установи, че имотите, не 

попадат в защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии. Попадат в. защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 

2000 място) - защитена зона BG0000151 “Айтоска 

планина” за опазване па природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, приета е Решение на МСШ22/2007Г. 

(ДВ, бр.21/2007г.). 

Планът подлежи на процедура по оценка за 

съвместимостта му с предмета и целите, на опазване на  

защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 от ЗБР, във връзка с 

чл.2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
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извършване на оценка за съвместимостта на планове, 

програми и инвестиционни предложения с предмета и 

целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, 

която се извършва чрез процедурата за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка. 

За извършване на процедурата по преценяваше на 

необходимостта от ЕО е необходимо да внесете следните 

документи: 

Писмено искане, придружено с информацията по чл. 8а от 

НУРИЕОПП, в един екземпляр на хартиен носител и един 

екземпляр на електронен носител; 

  Към искането по т.1 да се приложи: 

2-1. Характеристика иа плана по отношение на: степента, 

до която планът определя рамката за инвестиционни 

предложения и други дейности според тяхното 

местоположение, характер, мащабност и експлоатационни 

условия или съобразно предвижданията им за 

разпределението на ресурсите; значението на плана или 

програмата за интегрирането на екологичните 

съображения, особено с оглед насърчаването на устойчиво 

развитие; екологични проблеми от значение за плана; 

значението, на плана за изпълнението на общностното 

законодателство в областта на околната среда; 

2.2. Характеристиките на последствията и на 

територията, която е вероятно да бъде засегната по 

отношение на вероятност, продължителност, честота, 

обратимост и кумулативен характер на предполагаемите 

въздействия; потенциално трансгранично въздействие, 

потенциален ефект и риск за здравето на хората или за 

околната среда, включително вследствие на аварии, размер 

и пространствен обхват на последствията, (географски 

район и брой на населението, които е вероятно да бъдат 

засегнати), дейност и уязвимост на засегнатата територия 

(вследствие на особени естествени характеристики или 

културно-историческото наследство; превишение на 

стандарти за качество на околната среда или пределни 

стойности, интензивно земеползваие), въздействие върху 

райони или ландшафти, който имат признат национален, 

общностеи иди международен статут и зашита. 
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2.3. Карта или друг актуален графичен материал на 

засегнатата територия и съседните й територии, таблици, 

схеми, снимки и други материали по преценка на 

възложителя. 

3. Информация за технически параметрите на 

модулите - мощност, напрежение, конструкция и др. 

4. Да се представи сключен предварителен договор, 

за присъединяване на обекта с „Електроразпределение ' 

ЕАД 

Към искането е необходимо да приложите информация За 

датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер 

на 400 лв, определен съгласно чл. 1, ал.5, т.4 от Тарифата 

за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 

136/от 19.05.2011г, ДВ бр.39/2011, поел. изм. доп., бр.З от 

05.01.2018 г.) 

Заплащане по банков път може да извършите по сметка: 

IBAN: BG28SOMB91303137007401 

BIC код на банката; SOMBBGSF 

ОББ-за РИОСВ - Бургас, 

Информираме, че на основание чл.7а, ал.5 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка 

процедурата но ЕО за горепосочения план се прекратява 

когато повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя 

дадените му указания по чл.8, ал.2 от Наредбата за ЕО. 

Министерство на 

здравеопазването, РЗИ-

Бургас 

Писмо с изх.  № 10 -33-

1/12.03.2021г. г. на РЗИ-

Бургас  относно: Становище 

по Искане за преценяване 

необходимостта  и обхвата за 

Екологична оценка на  

план/програма: „ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, 

местност „Вилите“, община 

Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция“ с 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

След разглеждане на представената документация за 

инвестиционното предложение, във връзка с чл. 13 ал. I и 

ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми, РЗИ-Бургас Ви 

информира следното: 

]. Да се представи информация за обекти, подлежащи на 

здравна защита в близост до разглежданите имоти с 

посочени отстояния до тях и отстояния до границите на 

жилищни и курортни зони, нанесени на картен материал. 

Същата да е от Община Поморие и от Община Бургас. 

2.  Да се представи информация за вредности: ЕМП, 

шум и вибрации от дейността на обекта (соларни панели, 

трафопостове, подстанция). Същата да е изготвена на база 

математически модели. 

Представена е  информация за обекти, 

подлежащи на здравна защита в близост 

до разглежданите имоти с посочени 

отстояния до тях и отстояния до 

границите на жилищни и курортни зони, 

нанесени на картен материал. 

Представена е  информация за 

вредности: ЕМП, шум и вибрации от 

дейността на обекта (соларни панели, 

трафопостове, подстанция). 

Представен е картен материал точното 

местоположение на предвидената за 

изграждаме подстанция и 

трафопостовете. 



 

166 

 

Възложители „Лъка Гейм“ АД 

и „Състейнабъл Енерджи“ 

ЕАД, входирано в РЗИ-Бургас 

на 01.03.2021 г. 

3.  Да се посочи на картен материал точното 

местоположение на предвидената за изграждаме 

подстанция и трафопостовете. 

РЗИ-Бургас счита, че е необходимо документацията да се 

допълни съобразно изложените по-горе забележки и 

отново да бъде представена за становище за преценяване 

на необходимостта  и обхвата за ЕО по отношение на 

степента на значимост на въздействието и риска за 

човешкото здраве. 

Документацията е допълнена съобразно 

изложените в писмо с изх.  № 10 -33-

1/12.03.2021г. г. на РЗИ-Бургас    

забележки и отново е представена за 

становище за преценяване на 

необходимостта  и обхвата за ЕО по 

отношение на степента на значимост на 

въздействието и риска за човешкото 

здраве. 

Министерство на 

здравеопазването, РЗИ-

Бургас 

Писмо с изх.  № 10 -33-

3/30.03.2021г. г. на РЗИ-

Бургас  относно: Становище 

по Искане за преценяване 

необходимостта  и обхвата за 

Екологична оценка на  

план/програма: „ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, 

местност „Вилите“, община 

Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция“ с 

Възложители „Лъка Гейм“ АД 

и „Състейнабъл Енерджи“ 

ЕАД, входирано в РЗИ-Бургас 

на 26.03.2021 г. 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИВАНОВА, 

След разглеждане на представената документация за 

инвестиционното предложение, във връзка с чл. 13 ал. I и 

ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми, РЗИ-Бургас Ви 

информира: 

След представеното писмо с изх. № 70-00-2340/26.03.2021 

г. от община Бургас, се констатира, че в непосредствена 

близост до ПИ и идентификатор 44425.12.26 се намира 

селищно образувание „Бадемите“. Въз основа на 

допълнително  представената информация и мотивирани 

заключения, РЗИ – Бургас не може да извърши пълна 

оценка за очаквано значително въздействие и възникване 

на риск за човешкото здраве. 

Следва при изготвяне на ДЕО да се приложат мотивирани 

заключения въз основа на допълнителни анализи, относно 

излъчваните електромагнитни полета (ЕМП), шум и 

вибрации на база на математически модели, при отчитане 

непосредствената близост на селищното образувание. 

В изработения ДЕО на „ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. 

Лъка, местност „Вилите“, община 

Поморие“ по подобаващ начин са 

отразени всички изисквания и забележки 

на РЗИ-Бургас. Представени са оценки на 

експерти, на  европейски институции и 

са направени  мотивирани заключения, 

въз основа на допълнителни анализи. В 

ДЕО са ползвани анализи практики, 

относно излъчваните  шум и вибрации. 

Оценката на  излъчваните 

електромагнитни полета (ЕМП) от 

бъдещия обект е направена  на база на 

Ръководство  за добри практики при 

прилагане на Директива 2013/35/ЕС за 

електромагнитните полета, том 1: 

Практическо ръководство“, при отчитане 

непосредствената близост на селищно 

образувание „Бадемите“. 

РИОСВ-Бургас 

Писмо с изх. №  Изх. № ПД 

250 (14) /17.03.2021 г. на 

РИОСВ-Бургас относно: план 

„ПУП-ПРЗ за имоти с 

Идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие с 

цел изграждане на 

Във връзка с внесената от Вас в РИОСВ-Бургас 

информация, съгласно чл.8а от Наредбата за условията и 

реда за извършва» на екологична оценка на планове и 

програми (НУРИЕОПП), Ви уведомявам че: 

•  РЗИ-Бургас не може да даде положително 

становище. Съгласно писмо на РЗИ-Бургас с изх. № 10-33-

1/12.03.2021 г. е необходима информацията да се допълни. 

•  Да се представи изисканата документация с писмо 

изх. № ПД-250(8)22.02.2021 г. - сключен предварителен 

В изработения ДЕО на „ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. 

Лъка, местност „Вилите“, община 

Поморие“ по подобаващ начин са 

отразени всички изисквания и забележки 

на РЗИ-Бургас. Представени са оценки на 

експерти, на  европейски институции и 

са направени  мотивирани заключения, 
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фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция”, с 

възложители „Лъка Гейм“ АД 

и „Състейнабъл Енерджи“ 

ЕАД  

договор за присъединяване на обекта с 

„Електроразпределение“ ЕАД. 

За произнасяне на РИОСВ-Бургас е необходимо да 

допълните изисканата информация в срок до 15.04.2021 г., 

на основание чл. 12, ал.2|от НУРИЕОПП. 

Уведомявам Ви, че съгласно чл.12, ал.3 от НУРИЕОПП, 

ако допълнителната информация не бъде представена в 

определения срок, процедурата по разглеждане на 

искането се прекратява. 

Приложение: писмо на РЗИ-Бургас,  с изх. 10-33-

1/12.03.2021 г. 

въз основа на допълнителни анализи. В 

ДЕО са ползвани анализи практики, 

относно излъчваните  шум и вибрации. 

Оценката на  излъчваните 

електромагнитни полета (ЕМП) от 

бъдещия обект е направена  на база на 

Ръководство  за добри практики при 

прилагане на Директива 2013/35/ЕС за 

електромагнитните полета, том 1: 

Практическо ръководство“, при отчитане 

непосредствената близост на селищно 

образувание „Бадемите“. 

Представена е изискваната документация 

за сключване на  предварителен договор 

за присъединяване на обекта с 

„Електроразпределение“ ЕАД с 

обяснение от дружеството. 

РИОСВ-Бургас 

Писмо с изх. № ПД 250 (20) 

/31.03.2021 г. на РИОСВ-

Бургас Относно: Решение за 

преценяване на 

необходимостта от 

извършване на екологична 

оценка (ЕО) на „ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, 

местност „Вилите“, община 

Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция” 

 

 

 

 

 

 

 

Приложено Ви предоставям Решение № БС-15-ЕО/2021 г. 

на директора на РИОСВ Бургас за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка на 

ПУП- ПРЗ за имоти с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна 

конструкция“, с което е постановено да се извърши 

екологична оценка. 

Съгласно чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми 

(НУРИЕОПП) е необходимо да обявите Решението чрез 

интернет страницата си и/или по друг подходящ начин в 3-

дневен срок от получаването му. 

За извършване на процедурата по екологична оценка (ЕО), 

следващите действия, които е необходимо да 

предприемете са: 

1.  Да бъде изготвена схема за провеждане на 

консултации с обществеността, заинтересуваните органи и 

трети лица, които има вероятност да бъдат засегнати от 

реализацията на плана, съответно на ЕО, съгласно чл. 19, 

Решението е обявено  чрез интернет 

страницата в 3-дневен срок от 

получаването му. 

Всички посочени стъпки в Решение  

РЕШЕНИЕ № БС-15-ЕО/31.03.2021г.  

за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка  на 

„ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, местност „Вилите“, 

община Поморие“ са изпълнени 

последователно така както са посочени в 

документа. 

Изработен е  Докладът за оценка на 

съвместимостта, структуриран по 

изискванията на чл. 23, ал. 2 от 

Наредбата за ОС. При определяне на 

същността и степента на въздействие на 

плана са  съблюдавани критериите на чл. 

22 от нея. 

Оценката за съвместимостта на плана с 

предмета и целите на опазване на 
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РЕШЕНИЕ № БС-15-

ЕО/31.03.2021г.  

за преценяване на 

необходимостта от 

извършване на екологична 

оценка 

 

aл. 3 от НУРИЕОПП. Схемата следва да се консултира с 

РИОСВ Бургас. 

2.  Да възложите изготвяне на задание за определяне 

на обхвата и съдържанието на Доклада за екологична 

оценка на основание чл. 19а, от НУРИЕОПП, по което да 

проведете консултации съгласно изискванията чл. 19а, т. 1, 

2 и 3 от НУРИЕОПП. 

3.  Да възложите изработване на Доклад за оценката 

на съвместимостта, който да бъде структуриран по 

изискванията на чл. 23, ад. 2 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони - 

Наредбата за ОС (приложение по чл. 34, ал. 1) за оценка на 

качеството му съгласно чл. 24, ал. 3-7 от Наредбата. 

4. Да проведете консултации по изготвения доклад за 

ЕО съгласно чл. 20 от НУРИЕОПП. 

Обръщаме внимание, че докладът за ЕО следва да бъде 

възложен за разработване на колектив от експерти с 

ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 16 от 

НУРИЕОПП. 

Приложение: Решение № БС-15-ЕО/ 2021 г. 

Копие на писмо изх. № 10-33-3/2021 г. на РЗИ Бургас 

РЕШЕНИЕ № БС-15-ЕО/31.03.2021г.  

за преценяване на необходимостта от извършване на 

екологична оценка 

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС), чл.31, ал.4 и ал.8 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 37, ал. 5 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представено 

искане от Възложителя с вх. № ПД-250(9)24.02.2021 г. по 

Приложение №4 към чл.8а, ал.1 и съгласно чл. 14, ал.1, ал.2 

и ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), 

както и получено становище от Регионална здравна 

инспекция-Бургас с изх. № 10-33-3/2021 г. 

защитените зони е извършена от 

експерти с компетентност в областта на 

опазване на местообитанията и видовете, 

включени в приложения № 1 и 2 от 

Закона за биологичното разнообразие, 

отговарящи на изискванията на чл.9, ал.1 

от Наредбата за ОС. 

Към доклада са приложени документите, 

удостоверяващи изискванията и 

обстоятелствата по чл. 9 от Наредбата за 

ОС. 
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РЕШИХ: 

да се извърши Екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел 

изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 

наземна конструкция”, с възложители „Лъка Гейм“ АД и 

„Състейнабъл Енерджи“ ЕАД 

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: „ЛЪКА ЕЕЙМ“ АД РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ 

БУЛ. „ДЖЕЙМС ВАУЧЕР“ №16 ГР. СОФИЯ 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД РАЙОН СЛАТИНА 

УЛ. „ПОСТОЯНСТВО“ №67А ЕР. СОФИЯ 

Характеристика на плана: 

Предвижданията на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, 

местност „Вилите“, община Поморие са за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна 

конструкция с обща инсталирана мощност от 100 MWp. 

Общия брой соларни модули, които се предвиждат да се 

разположат са 191 746 броя. Фотоволтаичните соларни 

модули ще се свържат последователно в серии (стрингове). 

Те ще се монтират върху предварително изградена носеща 

конструкция от метален профил. Металната конструкция 

ще се монтира към терена чрез директно забиване в 

почвата, без фундиране и изграждане на стоманобетонни 

фундаменти. Размерите на предвидените за монтаж 

соларни модули са 1650х992мм. Предвижда се и 

изграждане на подстанция с размери от 90м на 100м, която 

ще включва добитата ел. енергия в Националната 

енергийна система. През имот с идентификатор 

44425.12.26 по КК на с. Лъка преминават два въздушни 

електропровода 110 kV - „Ахелой“ и „Ветрен“. 

Присъединяването на новата подстанция 110/20 kW към 

електропреносната мрежа ще се осъществи като се вгради 

нов ЖР стълб llOkY във въздушен електропровод 

„Ахелой“, електропроводът се разкъса и към ОРУ 110 kV 

на новата подстанция се въведат две нови отделни 

въздушни линии. Предвижда се изграждане на общо 56 

трафопоста с размери 3,5/5,5м. Предвиден е тип БКТП с 

повишаващ трансформатор 20/0,4kV, към който 
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посредством разпределителни касети са свързани 

съответните инвентори. Предвижда се изграждане на 

ограда, като ще бъдат използвани 1000 метални колове, на 

разстояние от 1м. Достъпът до имотите ще се осъществи по 

съществуващи полски пътища. Имотите са с трайно 

предназначение на територията „земеделска“ и начин на 

трайно ползване „нива“, категория на земята - десета с 

обща площ 1 398 795 м2. 

Съгласно писмо на Община Поморие с вх. № ПД-

250(17)16.02.2021г., (техен изх. № 33-01-32//12.02.2021г.), 

имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка са разположени извън зони 

„А“ и „Б“ по смисъла на чл.9 от Закона за устройство на 

Черноморското крайбрежие. Инвестиционното 

предложение е допустимо по смисъла на чл.109, ал.3, т.7 от 

Закона за устройство на територията. 

С Решение № 354/10.12.2020г. (протокол № 

15/10.12.2020г.) Общински съвет Поморие, дава 

разрешение за откриване на административно 

производство по изработване на Проект за ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка. Одобрява задание по чл.125 

от ЗУТ, съобразно което поземлените имоти се урегулират 

по кадастрални граници и се отредят за техническа 

инфраструктура, като достъпът до тях се осигури чрез имот 

с идентификатор 44425.3.53 (територия на транспорта) до 

имот с ид. 44425.9.62 (територия на транспорта, път от 

републиканска пътна мрежа). Застрояването в 

новообразуваните У ПИ се допуска при следните 

градоустройствени показатели за зона „Т“ - техническа 

инфраструктура: плътност на застрояване - до 80%, Кинт - 

до 1,5, минимална озеленена площ - не се нормира и 

Височина - в съответствие с технологичните изисквания и 

предвидено паркиране в имота. 

На основание чл. 13, ал. 1, т.2 от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми предоставената с искането информация е 

изпратена за становище по компетентност до РЗИ Бургас. 

Съгласно становище изх. № 10-33-3/30.03.2021 г. на РЗИ 
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Бургас не може да се извърши пълна оценка за очакваното 

значително въздействие и възникване на риск за човешкото 

здраве, поради което са поставени изисквания към ДЕО, 

отразени в настоящото решение. 

Поземлени имоти с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, общ. Поморие 

не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии. Попадат в защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 

2000 място) - защитена зона BG 0000151 „Айтоска 

планина“ за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-

1018/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите 

(ДВ, бр. 

17/26.02.2021г.). Разположени са в близост (на около 

1,3км) до защитена зона BG0002043 „Емине” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД- 

560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите 

(ДВ, бр. 69/2009г.), Изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. 

(ДВ, бр. 10/2013г.) и до (на около1,4км) защитена зона 

BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и 

защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед №РД- 839/2008г. на 

министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) 

Към датата на издаване на писмото за определяне на 

процедурата по преценяване на необходимостта от ЕО 

(22.02.2021г.), заповедта за обявяване на защитена зона BG 

0000151 „Айтоска планина” не е обнародвана в Държавен 

вестник. След датата на внасяне на Искането за 

преценяване на необходимостта от извършване на 

Екологична оценка (24.02.2021г.) в ДВ, бр. 17/26.02.2021г. 

е обнародвана Заповед № РД- 1018/17.12.2020г. на 

министъра на околната среда и водите за обявяване на 

защитената зона. Предвид това, проверка за допустимост 

на плана спрямо режима на зоната е извършена на този етап 

от процедурата и отразена в настоящото решение. 
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При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 

12 във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата за ОС се 

констатира, че планът е допустим спрямо режима на 

защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина“ за опазване 

на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 

определен със заповедта за обявяването й. 

ПУП-ПРЗ попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на оценка за 

съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и подлежи 

на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и 

целите на опазване на горе цитираните защитени зони по 

реда на чл.31, ал.4, във връзка с ал. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие, като същата е проведена чрез 

процедурата по Екологична оценка. 

След преглед на предоставената документация и 

информация на основание чл. 37, ал. 5 от Наредбата по ОС, 

въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие 

върху защитените зони, съгласно която ПУП-ПРЗ, има 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна, както и върху близко разположените защитена 

зона BG 0002043 „Емине” и защитена зона BG0000270 

„Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици. 

МОТИВИ: 

1. С одобряването на плана и реализиране на 

фотоволтаичния парк съгласно местоположението му и 

обема на дейностите се очаква унищожаване и/или 

увреждане в значителна степен на природните 

местообитания и местообитания на видове, предмет на 

опазване на защитена зона BG 0000151 „Айтоска планина” 

за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна тъй като: 

След справка с информационната система за Натура 2000, 

поместена на сайта на МОСВ (адрес 

http://natura2000.moew.government.bg/') се установява:  
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-  в ПИ с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 

и 44425.12.26 по КК на с. Лъка се засяга приоритетно 

местообитание 6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни 

растения от клас Thero — Brahypodietea. 

-  в ПИ 44425.12.26 по КК на с. Лъка се засяга 

природно местообитание 62А0 „Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества”. 

2.  Има вероятност от унищожаване и фрагментация 

на местообитания на видове животни, предмет на опазване 

на защитената зона, придържащи се към средата, 

формирана от природни местообитания 6220 

*Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас 

Thero - Brahypodietea и 62А0 „Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества” (Напр. 

шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), лалугер 

(Spermophilus citellus) и др.). 

3.  Има вероятност от прекъсване на биокоридорни 

връзки за видове животни, предмет на опазване в защитена 

зона BG 0000151 „Айтоска планина”. 

4.  Има вероятност с изграждането на 

фотоволтаичния парк да се засегнат площи, 

представляващи място за почивка при миграция или 

хранене на дивите птици, тъй като теренът, предмет на 

плана е в близост до защитени зони BG 0002043 „Емине” и 

BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите 

птици. 

5.  Очакват се кумулативен и комбиниран ефект от 

реализацията на фотоволтаичния парк, предмет на 

настоящия план с други ИГ1/ППП, при които се усвояват 

земеделски територии в границите на защитени зони. 

Община Поморие няма действащ Общ устройствен план, 

респективно настоящия план не съответства на план от по-

висока степен с извършена оценка на кумулативните 

въздействия. 

6.  Има вероятност фотоволтаичния парк да окаже 

косвено въздействие върху намиращите се в близост 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии - Поддържан резерват (ПР) „Атанасовко езеро“ 

и Защитена местност (ЗМ) „Бургаски солници“, като 
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доведе до прогонване и безпокойство на птиците, срещащи 

се в защитените територии. 

I. На основание чл. 14, ал. 4 от Наредба за условията 

и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Наредбата за ЕО) поставям следните изисквания 

към съдържанието и обхвата на екологичната оценка: 

1. Докладът за ЕО по отношение на съдържанието да 

бъде изготвен в съответствие с изискванията на чл.86, ал. 3 

на ЗООС. 

2.  Да се анализират вероятните значителни 

въздействия върху околната среда, в т.ч. вторични, 

кумулативни, едновременни, краткосрочни, средносрочни 

и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и 

отрицателни последици от осъществяване на 

предвижданията по плана; 

3.  При оценката на евентуалното въздействие от 

реализацията на предвидените с плана дейности върху 

околната среда, да се отчете и реалното въздействие върху 

компонентите и факторите на околната среда на изградени 

обекти. 

4.  Да се разгледа нулевата алтернатива, т.е. 

развитието на околната среда без прилагането на плана. 

5.  При изготвянето на доклада за ЕО да се отчитат 

особеностите на плана по отношение на площ, мащабност, 

мощност и други специфични особености на плана в  

неговата цялост, в т.ч. необходимост от довеждаща 

инфраструктура, поддържащи и сервизни дейности, 

електропроводи и др., включително за свързване към 

съответната електромрежа. 

6.  При изготвяне на доклада по ЕО да се приложат 

мотивирани заключения въз основа на допълнителни 

анализи относно излъчваните електромагнитни полета 

(ЕМП), шум и вибрации на база математически модели, 

при отчитане непосредствената близост на селищното 

образувание „Бадемите“. 

7.  Информацията в доклада по ЕО (част Защитени 

територии и Биологично разнообразие) трябва да бъде 

разработена за видовете и техните местообитания, извън 

тези, предмет на опазване в 33 BG 0000151 „Айтоска 
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планина“, които са обект на анализ и оценка в Доклада по 

оценката за степента на въздействие. 

7.1.  Да се опише и оцени съществуващата на терена 

растителност, като се направят изводи засягат ли се 

находища на защитени, застрашени или други 

консервационно значими растителни видове, както и за 

характера и степента на въздействие; 

7.2.  Да се анализира и оцени въздействието на плана 

върху срещащите се в района защитени животински видове 

(в т.ч. птици), нарушаване, фрагментиране и отнемане на 

техните местообитания, въздействия върху миграционния 

път - Виа Понтика. Да се изследва съществуват ли в района 

микроязовири, които се обитават от гнездящи двойки 

Червен ангъч (Tadoma ferruginea). Да се направи 

заключение за характера и степента на въздействието; 

7.3.  Да се оцени въздействието върху най-близо 

разположените защитени територии - ПР „Атанасовско 

езеро“ и ЗМ „Бургаски солници“; 

7.4.  Да се предложат смекчаващи мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните въздействия от 

осъществяване на инвестиционното предложение върху 

срещащите се в района защитени растителни и животински 

видове, както и тези, предмет на опазване в защитените 

територии. 

8.  Да се предложат мерки за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последствия от прилагането на плана 

9.  Да се предложат конкретни мерки и индикатори 

за наблюдение и контрол при прилагане на плана, в т.ч. 

срокове, отговорници; 

10.  При извършване на екологичната оценка да се 

използват методите, посочени в “Ръководство за 

екологична оценка на планове и програми в България”, 

София, 2002, изготвено по проект: Практическо 

приложение на екологична оценка на планове и програми 

в България www.moew.government.bs, секция 

“Превантивна дейност”. 
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11.  Да се ползват указания и методики на 

Европейската комисия за стратегическа екологична 

оценка, публикувани на Интернет-страницата на 

Комисията (http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm). 

II. На основание чл. 37, ал. 5 от Наредба за условията 

и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 

планове, програми, проекти и инвестиционни предложения 

с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС) поставям следните изисквания към 

обхвата на Доклада за оценка на степента на въздействие 

на плана с предмета и целите на опазване в защитена зона 

BG000151 „Айтоска планина“ за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, в това число 

разработката за евентуално косвено въздействие върху 

предметите на опазване на защитени зони BG0002043 

„Емине“ и BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на 

дивите птици, като същият ще бъде неразделна част от 

Доклада по ЕО: 

1.  По отношение на природно местообитание 6220 

*Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас 

Thero - Brahypodietea: 

-  Да се оцени съвместимостта на плана с целите на 

защитената зона, включени в заповедта й за обявяване. Да 

се извършат собствени проучвания в подходящ период от 

годината и се направи научно обосновано заключение. 

-  Да се оцени степента на унищожаване, увреждане 

и фрагментация на местообитанието на ниво защитената 

зона и ниво екологична мрежа. 

-  При необходимост от прилагане на чл. 33, ал. 2 от 

Закона за биологичното разнообразие, възложителите да 

бъдат запознати от докладващия екип. 

2.  По отношение на природно местообитание 62А0 

„Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества”: 

-  Да се оцени съвместимостта на плана с целите на 

защитената зона, включени в заповедта й за обявяване. Да 

се извършат собствени проучвания в подходящ период от 

годината и се направи научно обосновано заключение. 



 

177 

 

-  Да се оцени степента на унищожаване, увреждане 

и фрагментация на местообитанието на ниво защитената 

зона и ниво екологична мрежа. 

3.  По отношение на всички видове по чл. 6, ал. 1, т. 

2 от Закона за биологичното разнообразие, включени в 

предмета на опазване на защитена зона BG 0000151 

„Айтоска планина” да се оцени вероятното въздействие от 

плана във всеки един аспект от живота им. 

4.  Да се направи анализ на вероятното въздействие 

върху дивите птици, предмет на опазване в близо 

разположените защитени зони BG 0002043 „Емине” и 

BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите 

птици. 

5.  При изготвянето на ДОСВ да се вземат предвид 

мотивите, наложили забрана за изграждане на 

фотоволтаични паркове, действала до 2020г. (т.1, буква Б., 

т. 1.2. от Становище по ЕО №1-2/2012г. за съгласуване на 

НПДЕВИ, издадено от МОСВ,) и се анализира как 

реализирането на плана ще се отрази на постигнатите до 

настоящия момент цели за предотвратяване на значителни 

отрицателни въздействия върху видовете, предмет на 

опазване в BG 0000151 „Айтоска планина” от тази забрана. 

6.  Да бъде извършено описание и оценка на други 

планове, програми, проекти или инвестиционни 

предложения, които в комбинация с настоящия план могат 

да окажат неблагоприятно въздействие върху защитената 

зона. Да се извърши анализ на вероятния кумулативен и 

комбиниран ефект на настоящия план с вече одобрени или 

действащи проекти и планове. 

7.  При доказване на отрицателни въздействия, в това 

число и косвени, да бъдат предложени конкретни мерки за 

намаляване или пълното им преодоляване. 

8.  При необходимост да бъдат предложени 

конкретни смекчаващи отрицателното въздействие или 

възстановителни мерки. 

Докладът за оценка на съвместимостта следва да бъде 

структуриран по изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата 

за ОС. При определяне на същността и степента на 
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въздействие на плана да бъдат съблюдавани критериите на 

чл. 22 от нея. 

Оценката за съвместимостта на плана с предмета и целите 

на опазване на защитените зони следва да се извърши от 

експерти с компетентност в областта на опазване на 

местообитанията и видовете, включени в приложения № 1 

и 2 от Закона за биологичното разнообразие, отговарящи 

на изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата за 

ОС. 

Към доклада да се приложат документите, удостоверяващи 

изискванията и обстоятелствата по чл. 9 от Наредбата за 

ОС. 

Във връзка с чл. 20, ал. 4 от Наредбата за ОС, Ви 

уведомявам, че цялата налична информация за предмета и 

целите на опазване на защитените зони може да се намери 

на интернет страницата на Министерство на околната 

среда и водите - Информационни система за Натура 2000 в 

България. 

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ БУРГАС ИНЖ. ЗИНКА 

СТОЙКОВА Заповед №РД-25/24.03.2021 г. 

РИОСВ-Бургас 

изх. №  Изх. № ПД 250 (23) 

/16.04.2021 г. 

На вх. № ПД 250 /14.04.2021 

г..  относно:  план „ПУП-ПРЗ 

за имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, 

местност „Вилите“, община 

Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция“ с 

Възложители „Лъка Гейм“ АД 

и „Състейнабъл Енерджи“ 

ЕАД и схема за провеждане 

на консултации с 

обществеността, 

заинтересованите страни и 

трети лица“ 

Във връзка с представени  в РИОСВ-Бургас схема за 

провеждане на консултации и  Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО), 

съгласно разпоредбите на чл.19 и чл.19а, т.1 от Наредбата 

за ЕО Ви уведомявам, че оценяването на  Доклада за оценка 

степента на въздействие върху защитените зони ще 

започне, след като приключат консултациите по чл.19 и 

чл.19а от Наредбата за  условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредбата за 

ЕО). 

Възложителите приемат уведомлението 

на РИОСВ-Бургас,  и са проведени 

всички  консултациите по чл.19 и чл.19а 

от Наредбата за  условията и реда за 

извършване на екологична оценка на 

планове и програми (Наредбата за ЕО), 

посочени в схемата.  
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РИОСВ-Бургас 

изх. №  Изх. № ПД 250 (26) 

/28.04.2021 г. 

На вх. № ПД 250 /14.04.2021 

г..  относно:  Консултации по 

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка (ДЕО) за 

„ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие с 

цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция и схема 

за провеждане на консултации 

с обществеността, 

заинтересованите страни и 

трети лица“ 

Във връзка с постъпилото в РИОСВ Бургас с вх. № ПД-

250/14.04.2021г. и доп. информация от 23.04.2021г. задание 

за определяне на обхвата и съдържанието на доклада за 

екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел 

изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 

наземна конструкция, Ви уведомявам за следното: 

I.  По отношение на схемата за консултации, 

съгласно чл.19, ал.З от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми. 

В представената схемата за консултации с обществеността, 

заинтересованите органи и трети лица, които има 

вероятност да бъдат засегнати при реализирането на плана 

и при извършването на екологична оценка (ЕО) са отразени 

указанията, дадени Ви с писмо на РИОСВ-Бургас, с изх. № 

ПД-250/31.03.2021 г. Обръщам Ви внимание, че 

резултатите от всички консултации следва да бъдат 

отразени в Доклада за ЕО. 

II.  По отношение на заданието за обхват и 

съдържание на Доклада за екологична оценка. 

Предложеното задание за обхват и съдържание на доклада 

за ЕО е изготвено в изпълнение на изискванията на чл.19а 

от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредбата за 

ЕО) и при съобразяване с изискванията на РИОСВ Бургас, 

поставени в писмо с изх. № ПД-250/31.03.2021 г. 
Съдържанието на Доклада за екологична оценка следва да 

е съобразен с изискванията на чл.86, ал.З от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и чл.17, ал. 1, т. 1-7 от 

Наредбата за ЕО. 

По представената в заданието за обхват и съдържание на 

доклада за ЕО изразявам следните бележки и препоръки: 

1.  Да се направи анализ и оценка на аспектите на 

текущото състояние на околната среда на територията на 

плана. 

2.  Да се направи характеристика на околната среда 

за територията, която ще бъде значително засегната. 

Резултатите от всички консултации са 

отразени в Доклада за ЕО. Изпълнени са 
посочените бележки и препоръки, 

посочени в писмо на РИОСВ-Бургас с   
изх. №  Изх. № ПД 250 (26) /28.04.2021 г. 

по представеното заданието за обхват и 

съдържание на доклада за ЕО: 

Направени са  анализ и оценка на 

аспектите на текущото състояние на 

околната среда на територията на плана. 

В Доклада по Екологична оценка: 

•  е оценено въздействието на 

инвестиционното предложение върху 

всички, разположени в близост до терена 

защитени територии; 

• Направени са изводи за характера 

и степента на въздействието, като там 

където е  необходимо са предвидени 

конкретни смекчаващи въздействието 

мерки. 

Докладът за ЕО е изготвен от експерти, 

които отговарят на изискванията на чл. 16 

от Наредбата за ЕО. 
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3.  Да бъдат разгледани съществуващите екологични 

проблеми, установени на различно ниво, имащи 

отношение към плана, включително отнасящи се до райони 

с особено екологично значение, като защитени зони по 

Закона за биологичното разнообразие. 

4.  Да бъдат разгледани, анализирани и оценени 

въпросите, свързани със значителни въздействия върху 

околната среда, включително биологично разнообразие, 

риска за човешкото здраве, фауна, флора, почви, ландшафт 

и връзки между тях, тези въздействия трябва да включват 

вторични, кумулативни, едновременни, краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, 

положителни и отрицателни последици от осъществяване 

на предвижданията по плана. 

5.  Да се определи потенциално засегнатото 

население и територии и зони със специфичен хигиенно-

охранителен статут и/или подлежащи на здравна защита, в 

зависимост от териториалния обхват на евентуалното 

неблагоприятно въздействие от обекти и дейности, 

отделящи вредности в околната и жилищна среда - при 

необходимост за целта да се използват прогнозни 

изчислителни модели и анализи; 

6.  Да се предложат мерки за предотвратяване, 

намаляване и възможно най-пълно компенсиране на 

неблагоприятните последствия от прилагането на плана 

върху околната среда и за предотвратяване или редуциране 

на предполагаемите негативни здравни въздействия. 

Мерките да бъдат мотивирани, в т.ч. и по отношение на 

очакваните резултати от прилагането им. Същите да бъдат 

представени като: 

• мерки за отразяване в окончателния вариант на 

изготвянето на плана; 

• мерки за изпълнение при прилагане на плана. 

III. По отношение раздел „ Отпадъци“ 

1.  В т.2.7.1 подадената информация относно 

управление на отпадъците на територията на Община 

Поморие не е актуална. 

2.  В заданието е отразено, че на територията на 

Община Поморие няма изградена система за събиране, 
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транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от 

населението и промишлеността на територията на Община 

Поморие. Изградена е площадка в гр. Поморие за събиране 

на едрогабаритни отпадъци, включително и опасни 

отпадъци от населението, в изпълнение ангажиментите на 

кмета на Общината по чл.19, ал.З, т.11 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО). ЗУО не вменява 

задължение на кмета на Общината да отговаря за 

събирането и третирането на отпадъците от 

промишлеността. Да се има предвид при разработката на 

ЕО, че фирмите, изграждащи фотоволтаичната 

електроцентрала имат задължение за третиране на всички 

генерирани и налични на обекта отпадъци. Не е в 

ангажиментите на Общината да почиства от 

нерегламентирани замърсявани терените, собственост на 

фирмите, изграждащи обекта. 

IV По отношение раздел „Защитени територии“ 

Необходимо е в Доклада по Екологична оценка: 

•  Да се оцени въздействието на инвестиционното 

предложение върху всички, разположени в близост до 

терена защитени територии, а не само върху тези, 

попадащи в териториалния обхват на Община Поморие. 

•  Да се направят изводи за характера и степента на 

въздействието, като при необходимост да се предвидят 

конкретни смекчаващи въздействието мерки. 

V.  Указания за последващи действия, които трябва 

да предприемете за провеждане на процедурата по ЕО. 

Докладът за ЕО следва да бъде изготвен от експерти, които 

отговарят на изискванията на чл. 16 от Наредбата за ЕО. 

Консултациите по доклада за ЕО ще започнат само след 

положително произнасяне по доклада за оценка на 

степента на въздействие по реда на чл.31 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

VI.  За издаване на становище по екологична оценка е 

необходимо да внесете в РИОСВ Бургас искане, 

придружено с: 

•  Доклада за ЕО с всички приложения към него и 

нетехническо резюме в един екземпляр на хартиен и 
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електронен носител от Наредбата в един екземпляр на 

хартиен и електронен носител; 

•  Документация за резултатите от консултациите с 

обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и 

лица в т.ч справка с мотиви за приемане или не на 

получените мнения и предложения, както и мотивите за 

възлагането/отказа на допълването или преценяването за 

продължаване на консултациите по смисъла на чл.22 от 

Наредбата за ЕО. 

Проведени консултации 

по чл.19 и чл.19а от 

Наредбата за ЕО 

Засегната общественост 

Получатели/Адреси: 

Изх.№ 59/21.04.2021 

До: „РЕГИОНАЛНА 

ЗДРАВНА 

ИНСПЕКЦИЯ“ – гр. 

Бургас 

До: „БАСЕЙНОВА 

ДИРЕКЦИЯ – 

ЧЕРНОМОРСКИ 

РАЙОН“ – гр. Варна 

До: „НАЦИОНАЛЕН  

ИНСТИТУТ  ЗА  

НЕДВИЖИМО  

КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО“ 

До: „РЕГИОНАЛЕН 

ИСТОРИЧЕСКИ 

МУЗЕЙ – БУРГАС“ 

До: „ВИК“ ООД – Бургас 

До: „ЕВН БЪЛГАРИЯ“ 

ЕАД – БУРГАС 

До: „ЕВН“– ПОМОРИЕ 

До: „НЕК“ ЕАД 

До: „ОБЛАСТНО 

ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ“ 

-  БУРГАС 

Писмено информиране, с 

писма до посочените 

получатели с адреси, чрез 

публикация на обява в сайта 

на „Лемна Екоинвест – 

България“ АД за провеждане 

консултации по чл.19 и 19а 

от Наредбата за ЕО на: 

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане 

на фотоволтаична 

електрическа централа 

/ФЕЦ/ върху наземна 

конструкция“, с 

възложители: „ЛЪКА ГЕЙМ” 

ЕАД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ” ЕАД 

ОБЯВА 

Изх.№ 57/20.04.2021 г. 

 

Относно: Задание за обхват и съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план: 

ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА  КОНСТРУКЦИЯ 

 Възложители на плана: “ЛЪКА ГЕЙМ“ ЕАД  и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ЕАД, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА, 

Във връзка с изработването на горепосочения план и 

процедурите, изискващи се по екологичното 

законодателство, и съгласно чл. 19 и 19а от Наредба за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, приложено изпращаме Ви 

 Задание за обхват и съдържание на Доклад за 

екологична оценка на „ПУП-ПРЗ ЗА ПИ С 

ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА  ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ 

ВЪРХУ НАЗЕМНА  КОНСТРУКЦИЯ    за мнения, 

препоръки и становища по така предложеното задание. 

ПУП-ПРЗ, проектът   за ФВЦ/ФЕЦ,  както и  Задание за 

обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка са 

качени на сайта  на  „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-БЪЛГАРИЯ“ 

Няма постъпили писмени и устни 

възражения, освен писмата с 

препоръките за допълване на Доклада от  

РЗИ-Бургас, РИОСВ-Бургас и БДЧР-

Варна  в законовия срок. Представен е 

протокол от 27.05.2021 г. 
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До: ИЗПЪЛНИТЕЛНА 

АГЕНЦИЯ 

„ЕЛЕКТРОННИ 

СЪОБЩИТЕЛНИ 

МРЕЖИ И 

ИНФОРМАЦИОННИ 

СИСТЕМИ“ 

До: 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИО

ННИ КОМПАНИИ 

(„Българска 

телекомуникационна 

компания” АД, 

„Теленор-България” 

ЕАД, „А1 България” 

ЕАД) 

До: „БТК“ АД 

АД:  www.lemna-ecoinvest.com и отделно  са  Ви  

предоставени  на електронен  носител с настоящото писмо. 

 Лице за контакти: инж. Йордан  Костадинов – 

упълномощен от Възложителите, моб.  тел.: 0899110866. 

 Приложение: съгласно текста. 

 

                                          С уважение, 

                                             Инж. Йордан  Костадинов – 

Изпълнителен директор на: „ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ-

БЪЛГАРИЯ“ АД 

РИОСВ-Бургас 

изх. №  Изх. № ПД 250 (27) 

/05.05.2021 г. 

относно:  Доклад за оценка на 

степента на 

въздействие(ДОСВ) на:  

„ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие с 

цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция”, с 

възложители „Лъка Гейм“ АД 

и „Състейнабъл Енерджи“ 

ЕАД 

Във връзка с внесения в РИОСВ-Бургас е Вх. № ПД-

250(21)/08.04.2021г. Доклад за оценка степента на 

въздействие върху защитени зони (ДОСВ) по чл. 34, ал.1 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони Наредба за ОС), и след анализ 

на изложената в него информация, съгласно критериите за 

оценка на качеството му, разписани в чл. 24, ал. 3 от 

Наредбата за ОС, се установиха следните пропуски и 

неточности: 

1. С Решение № БС-15-ЕО/31.03.2021 г. Директорът 

на РИОСВ-Бургас е изискал като приложение към Доклада 

за ЕО да се изготви Доклад за оценка степента на 

въздействие върху предмета и целите на защитена зона 

BG0000151 „Айтоска планина”, както и на близко 

разположените защитени зони BG0000270 „Атанасовско 

езеро“ и защитена зона BG0002043 „Емине“. Пропуск в 

това отношение има и в заглавната страница на Доклада. 

2. Представената е доклада оценка по отношение на 

природните местообитания, предмет 

В коригирания ДОСВ ) на:  „ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. 

Лъка, местност „Вилите“, община 

Поморие са отразени по подобаващ 

начин  всички пропуски и неточности, 

посочени  в писмо на РИОСВ-Бургас  с  
изх. № ПД 250 (27) /05.05.2021 г. 

относно:  Доклад за оценка на степента 

на въздействие(ДОСВ. 

Преработеният и допълнен ДОСВ с 

отразени бележки и препоръки, в 

цялостния му вариант (на хартиен и 

електронен носител), носете в РИОСВ 

Бургас е повторно внесен, разгледан и 

оценен според критериите на чл. 24, ал. 3 

от Наредбата за ОС. 



 

184 

 

на опазване в защитена зона BG0000151 „Айтоска 

планина” отразява единствено прякото отнемане на площ. 

Да се извърши оценка на въздействие върху природно 

местообитание 6220 *Псевдостепи с житни и едногодишни 

растения от клас Thero -Brahypodietea и 62А0 Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества в резултат 

на: 

- Промяна на абиотичните фактори на средата като 

утъпкване на почвата от строителната техника, изкопните 

дейности за полагане на кабели. При големи съоръжения, 

които могат да се транспортират само с тежки машини, се 

очакват уплътняване на почвата и повреждане на 

първичната растителна покривка. Отъпкването на почвата 

може да доведе до последващо изменение на абиотичните 

фактори на мястото и до изменение в съотношението на 

растителните видове, което е от значение преди всичко 

тогава, когато се засягат природни местообитания и 

местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитената зона - Внасянето на нетипичен за територията 

субстрат за повишаването на проходимостта на терена за 

МПС чрез чакълиране. Може ли да доведе до съществени 

последващи изменения в местообитанията на видовете 

(растения и животни), включително фрагментация? 

- По-концентрираното стичане на дъждовната вода 

от наклонените панели, което може да доведе до ерозионни 

процеси, особено при непокрити от растителност почви по 

време на строителството. 

- Изменение в характеристиката на валежите (дъжд, 

сняг, роса) под модулите. Промяна 

на въздушната влажност и количеството на валежите под и 

между модулите, топенето на сланата в засенчената и 

откритата част, липсата на снежна покривка под панелите. 

- Ефекта на засенчването върху растежа на 

растителността в резултат на намалената слънчева 

светлина. Какви са очакваните изменения в растителната 

структура поради намаляване на падащата слънчева 

светлина? Предвидената с проекта височина на модулите, 

оптимална ли е за намаляване на ефекта на засенчването? 
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3. Оценката на въздействие върху животните и 

техните местообитания е извършена по отношение на 

отнемане на площи, фрагментация, прекъсване на 

биокоридори, безпокойство и смъртност. Недостатъчна 

оценка върху птиците, предмет на опазване в 33 

„Атанасовско езеро“ и 33 „Емине“. 

Да се извърши оценка на потенциалните въздействия на 

ФВЦ върху летящите животни (птици, прилепи, летящи 

насекоми): 

3.1. Объркване/сблъсък - Очакват ли се силни 

светлинни емисии, предизвикани от фотоволтаиците, 

които да могат да предизвикат у мигриращите птици 

заблуждение и объркване по време на полет. 

3.2. Въздействия на ФВЦ чрез визуални ефекти: 

- ефект на уплашване (в т.ч. на силуета), както и 

ефект на силуета в прилежащи (съседни) местообитания. 

Следва да се има предвид, че поради видимостта на 

модулните съоръжения и съседни площи могат да търпят 

въздействия от тях. Дори с ниски модули, с или без 

храсталаци, всяко съоръжение в селскостопански земи 

може да доведе до намаляване на стойността на хабитати 

за гнездене, почивка и хранене на редки и застрашени 

видове птици (жерави, сиви гъски, привързаните към 

ливадите или водолюбивите), които имат нужда от открити 

пространства и избягват високите структури. 

- огледален ефект. При този ефект конфликтният 

потенциал се изразява в затруднено възприемане на 

модулите, особено от птици. В повърхността се оглеждат 

елементи от околната среда, които могат да бъдат 

възприети от птиците като местообитания и да провокират 

кацане. 

- светлинен спектър и поляризация. 

Поляризиращите свойства на светлината се възприемат от 

много насекоми и птици и се използват за ориентиране в 

пространството. 

Това се отнася и за водните насекоми, които използват 

поляризацията за намиране на водоеми. От значение може 

да е и цветовия спектър, тъй като чувствителността на 

животните спрямо светлина е различна дължина е много 
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различна. Възможно е големите ФВЦ да бъдат взети за 

водни повърхности. При поглед от горе модулите 

отразяват небето. За водолюбивите птици теоретично 

могат да настъпят сблъсъци, които да доведат до 

нараняване на птици напр. при опит за приводняване. 

Известни са случаи на охлузни рани, но и смъртоносни 

наранявания при водните птици при сблъсък с мокрите от 

дъжда пътища и паркинги. 

4. Следва да се има предвид, че кумулативният ефект 

не се разработва само по отношение на отнета площ от 

защитена зона, а се изготвя анализ и извод и за всеки един 

засегнат вид, местообитание на вид или природно 

местообитание, Предвид това, направеният извод за 

кумулативен ефект за отнета площ от приоритетно 

природно местообитание 6220 единствено от монтажа на 

конструкцията /стойката/ е неправилно. 

Считам че, цялата ефективно заета площ, като процент на 

застрояване е и площта отнета от местообитанието. 

Същото важи и за природно местообитание 62А0 „Източно 

субсредиземноморски сухи тревни съобщества. 

5. Категорично да се изведе извод защо не се очаква 

засегнатите трофични площи за двата вида прилепи да има 

сериозно отражение върху хранителната им база. Думи 

като „не се очаква” или „може да бъде” компенсирана, 

неподкрепени с научни доказателства или доказателства от 

собствено проучване не са достатъчни за вземане на 

решение от компетентния орган. В ДОСВ трябва да се 

използват количествени данни. 

6. Към изчисленията за оценка на отнетата площ 

(0,8%) следва да се добавят и проектите от 2021г., още 

повече че се засяга природно местообитание 6220 

*Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас 

Thero - Brahypodietea в 33 „Айтоска планина”. 

Проектите са в процес на процедиране и са в землището на 

кв. Банево, гр. Бургас и в границите на защитената зона. 

Предвид изложеното считам, че ДОСВ не съдържа 

достатъчно информация, за да може компетентният орган 

да вземе еднозначно решение по критериите на чл. 22 от 

Наредбата за ОС, във връзка с което на основание чл. 24, 
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ал. 4 от Наредбата за ОС, РИОСВ-Бургас дава отрицателна 

оценка на качеството на представения ДОСВ. 

Съгласно чл. 24, ал. 6 от Наредбата за ОС, ДОСВ по чл. 34, 

ал. 1 от същата наредба, се връща за допълване и 

преработване в съответствие с посочените по-горе бележки 

и с изискването за количествен анализ на степента на 

въздействие по смисъла на чл. 32, ал. 2 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР). 

Като следващо действие по процедурата по екологична 

оценка за „ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, 

местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна 

конструкция, следва да внесете в РИОСВ Бургас 

преработеният и допълнен ДОСВ, с отразени бележки и 

препоръки, в цялостния му вариант (на хартиен и 

електронен носител), за да бъде повторно разгледан и 

оценен според критериите на чл. 24, ал. 3 от Наредбата за 

ОС. 

РИОСВ-Бургас 

изх.№ ПД-250 

гр. Бургас 21 05. 2021г. 

относно: допълнен и 

преработен Доклад за оценка 

степента на въздействие 

върху защитени зони за план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, общ. Поморие 

с цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция“ 

Във връзка с внесения в РИОСВ-Бургас с Вх. № ПД-

250(28)/2021г. допълнен и преработен Доклад за оценка 

степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ), Ви 

уведомявам за следното: 

След анализ на изложената в доклада информация, на 

основание чл. 37, ал. 6, съобразно критериите на чл. 24, ал. 

3 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони (Наредба за ОС) РИОСВ-

Бургас дава положителна оценка на качеството на ДОСВ 

върху защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора 

и фауна, в която попада проекта и върху близко 

разположените защитени зони BG 0002043 „Емине” и 

BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на дивите 

птици, и BG0000270 „Атанасовско езеро” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, по 

смисъла на чл. 24, ал. 5, т. 2 от същата Наредба с пропуски, 

След като РИОСВ-Бургас дава 

положителна оценка на качеството на 

ДОСВ върху защитена зона BG 0000151 

“Айтоска планина” за опазване на 

природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, в която попада проекта и 

върху близко разположените защитени 

зони BG 0002043 „Емине” и BG0000270 

„Атанасовско езеро” за опазване на 

дивите птици, и BG0000270 

„Атанасовско езеро” за опазване на 

природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, по смисъла на чл. 24, ал. 

5, т. 2 от същата Наредба. 

Следваща стъпка и действия, които са  

извършени по процедурата по 

екологична оценка (ЕО), след 

подновяване на процедурата с 

РЕШЕНИЕ №БС-1-ЕО-О/30.11.2021г. за 

оттегляне на Решение № БС-1-ЕО-
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които не са от съществено значение за вземане на решение, 

поради следните съображения: 

1.  Допълненият и преработен ДОСВ е структуриран 

в съответствие с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата 

за ОС и дадените указания с писмо с изх. № ПД- 

250(27)/05.05.2021г. на РИОСВ-Бургас. 

2.  Анотация на плана и елементите му са разписани 

подробно в доклада. 

3.  Представена е актуална информация за други 

планове, програми и проекти/инвестиционни 

предложения, спрямо които е извършена оценка на 

кумулативното въздействие на плана в ДОСВ. 

4.  Направен е анализ на степента на въздействие на 

плана върху предмета и целите на защитена зона BG 

0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна, в която попадат 

имотите и върху близко разположените защитени зони BG 

0002043 „Емине”, BG0000270 „Атанасовско езеро” за 

опазване на дивите птици и BG0000270 „Атанасовско 

езеро” за опазване на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна. 

5.  Представена е актуална информация на 

елементите на плана, които самостоятелно или в 

комбинация с други планове, програми и 

проекти/инвестиционни предложения биха могли да 

окажат значително въздействие върху защитена зона BG 

0000151 ”Айтоска планина” и ключовите й елементи. 

6.  Извършен е анализ на въздействието на плана 

върху целостта и структурата на защитена зона BG 0000151 

“Айтоска планина”, на функциите и природозащитните й 

цели /загуба на природни местообитания и местообитания 

на видове, фрагментация, безпокойство, промяна в 

числеността, структурата и видовия състав на 

популациите/. 

7.  Оценката на степента на въздействие върху 

природните местообитания и местообитания на видове, 

вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони, 

отговаря на изискванията на чл. 32, ал. 2 от Закона за 

С/2021г.  за спиране на процедура по 

Екологична оценка на „ПУП-ПРЗ 

1. Провеждане на консултации по 

доклада по ЕО. в т.ч. приложенията към 

него (в т.ч ДОСВ (по смисъла на чл. 20 

от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на 

планове и програми (НУРИЕОПП).  

Изготвено и публикувано съобщение за 

провеждане на консултации, което 

съдържа информацията по чл. 20, ал. 1, т. 

1 от НУРИЕОПП; 

- Предоставяне доклада за ЕО с всички 

приложения към него на хартиен и 

електронен носител се внася в РИОСВ 

Бургас за провеждане на консултации на 

основание на чл. 20, ал. 3 от 

НУРИЕОПП. Към документацията е 

приложено и съобщението за провеждане 

на консултации. 
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биологичното разнообразие, според който степента на 

въздействие следва да се оцени с количествени параметри. 

8.  Предложени са смекчаващи мерки за 

предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 

неблагоприятните въздействия от осъществяването на 

плана върху природни местообитания и видове, предмет на 

опазване в защитените зони. 

9.  Разгледани са алтернативни решения и е оценено 

тяхното въздействие върху защитените зони, включително 

„нулева алтернатива”. 

10.  Приложеният картен материал (визуализации в 

текстовата част на ДОСВ, стр. 52) онагледява ситуацията 

на територията, на която ще се реализира плана и 

разположението на неговите елементи. 

Информирам Ви, че предвид разпоредбата на чл. 25, ал. 1 

от Наредбата за ОС, ДОСВ ще бъде публикуван на 

интернет страницата на РИОСВ-Бургас в пет дневен срок 

от датата на получаване на настоящото писмо. 

В 30-дневен срок от публикуването всички заинтересувани 

лица могат да депозират пред компетентния орган писмени 

мотивирани становища по плана и по доклада. 

Следващите действия, които е необходимо да извършите 

по процедурата по екологична оценка (ЕО): 

1. Провеждане на консултации по доклада по ЕО. в т.ч. 

приложенията към него (в т.ч ДОСВ (по смисъла на чл. 20 

от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (НУРИЕОПП). 

За целта е необходимо да извършите следното: Да 

изготвите и публикувате съобщение за провеждане на 

консултации, което съдържа информацията по чл. 20, ал. 1, 

т. 1 от НУРИЕОПП; 

- Да предоставите доклада за ЕО с всички приложения към 

него на хартиен и електронен носител в РИОСВ Бургас за 

провеждане на консултации на основание на чл. 20, ал. 3 от 

НУРИЕОПП. Към документацията следва да бъде 

приложено и съобщението за провеждане на консултации. 
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РИОСВ-Бургас 

 

 

Министерство на 

здравеопазването, 

РЗИ-Бургас 

Писмо с изх.  № 25 484-

1/14.05.2021г. г. на РЗИ-

Бургас  относно:  Искане  за 

Становище по Задание  за 

обхват и съдържание  на ДЕО 

относно здравно-хигиенни 

аспекти на околната среда и 

риска за човешкото здраве на  

Инвестиционно предложение, 

включено в   план/програма: 

„ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие с 

цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция“ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Съгласно изискванията на чл.19а, т.2 и т.З от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми и след разглеждане на задание за 

обхват и съдържание на ДЕО, относно здравно-хигиенните 

аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве на 

инвестиционно предложение: ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 с 

цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 

наземна конструкция, РЗИ-Бургас Ви уведомява: 

Представената информация не е в достатъчен обем, за да се 

обоснове липсата на вредност от дейността на 

разглежданото инвестиционно предложение: 

1. Не е представена оценка (на база математически 

модели) на шумовото натоварване от всички съоръжения 

на границата на всички територии с отреждане за 

рекреационни дейности (курортни и вилни) и жилищно 

строителство: 

- съгласно представено писмо от Община Бургас в 

непосредствена близост до територията на разглежданото 

инвестиционно предложение се намира с.о. „Бадемите“. 

В изработения ДЕО на „ПУП-ПРЗ за 

имоти с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. 

Лъка, местност „Вилите“, община 

Поморие“ по подобаващ начин са 

отразени всички изисквания и забележки 

на РЗИ-Бургас. Представени са оценки на 

експерти, на  европейски институции и 

са направени  мотивирани заключения, 

въз основа на допълнителни анализи. В 

ДЕО са ползвани анализи практики, 

относно излъчваните  шум и вибрации. 

Оценката на  излъчваните 

електромагнитни полета (ЕМП) от 

бъдещия обект е направена  на база на 

Ръководство  за добри практики при 

прилагане на Директива 2013/35/ЕС за 

електромагнитните полета, том 1: 

Практическо ръководство“, при отчитане 

непосредствената близост на селищно 

образувание „Бадемите“. 



 

191 

 

Представената оценка на излъчвания шум е извършена на 

300 м навътре в селищното образувание, което е 

некоректно; 

- съгласно представено писмо от Община Поморие, по 

кадастралния план на с. Лъка има имоти с предвиждане за 

рекреационни дейности, като най-близкото от тях се 

намира на около 300 м. За същите не е представена оценка 

на излъчвания шум от дейността на обекта. 

2. Представената информация за очаквани нива на 

ЕМП и тяхното въздействие върху здравето на хората е 

теоретична и не са представени конкретни стойности, 

касаещи стойности на излъчвани ЕМП от конкретното 

оборудване (в работна среда в границите на 

инвестиционното предложение и извън територията му). 

3. Да се конкретизират мерките за намаляване и 

предотвратяване на всички вредни въздействия, които биха 

се създали от дейността на обекта. 

4. От представената информация не става ясно какво 

е предназначението на имот № 44425.12.23, местност 

„Вилите“, землище с. Лъка. Съгласно кадастрална карта, 

имота е за друг вид застрояване. При вариант, че имота е с 

предназначение за рекреационни дейности или жилищно 

строителство, поисканата информация по отношение на 

шумово натоварване и ЕМП да бъде изготвена и по 

отношение на този имот. 

Уведомявам ви, че документацията следва да съдържа 

достатъчно факти, данни и проучвания и обосновка на 

направените въз основа на тях анализи, изводи и 

заключения, относно наличието и степента на здравен риск 

при реализацията на инвестиционното предложение, а не 

пряко да се изразява позиция, че няма да има здравен риск. 

Следва документацията да се допълни съгласно 

изискванията на Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми 

и да се представи в РЗИ-Бургас за извършване на 

консултация. 
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БДЧР - Варна 

Писмо с изх. № 26-00-5325/ 

/А1/18.05.2021 г. относно: 

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху наземна 

конструкция“, с възложители: 

„ЛЪКА ГЕЙМ” ЕАД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ” ЕАД, 

Във връзка с Ваше писмо относно задание за обхват и 

съдържание на Доклад за екологична оценка на план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, м.„Вилите”, землище на с. Лъка, 

община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа /ФЕЦ/ върху наземна 

конструкция“, с възложител: „ЛЪКА ГЕЙМ" ЕАД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ” ЕАД, съгласно 

изискванията на чл. 19 и 19а от Наредбата за условията и 

реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми, изразявам следното становище: 

1. Представеният Доклад за ЕО представлява Доклад 

за ЕО на Община Поморие. Необходимо е 

да се изготви такъв доклад отнасящ се за гореописания 

ПУП-ПРЗ. 

2. В Доклада за ЕО да се представи информация за 

връзката на ПУП с действащите План за управление на 

речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) за Черноморски 

район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, План за управление на 

риска от наводнения (ПУРН 2016-2021 г.), съгласно 

Директива 2007/60/ЕС и Програмите от мерки към тях. 

Към настоящия момент се изпълняват дейности по 

актуализация на ПУРБ и ПУРН, с период на действие 2022-

2027 г, като планираните дейности за реализацията на 

ПУП, при необходимост, следва да се съобразят с тях. 

3. Описанието и анализът на компонентите на 

околната среда в част „Води“ да бъде изготвено съобразно 

информацията за водите и водните тела в Плана за 

управление на речните басейни в Черноморския район. 

4. Докладът за ЕО да притежава информация за 

всички учредени санитарно-охранителни зони по Наредба 

№3/2000г. Докладът за ЕО следва да обхваща всички 

възможни въздействия върху количеството и качеството на 

повърхностните води, подземните води и зоните за защита 

на водите (ЗЗВ), определени по чл. 119а от Закона за 

водите. 

5. Необходимо е да бъдат оценени вероятните 

отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от 

реализацията на всички планирани дейности върху 

Всички забележки, мнения и препоръки, 

изразени в писмо с изх. № 26-00-5325/ 

/А1/18.05.2021 г. относно: Задание за 

обхват и съдържание на ДЕО са взети 

под внимание. Представеният Доклад е 

изготвен за  гореописания ПУП-ПРЗ. 

В Доклада за ЕО е представена 

информация за връзката на ПУП с 

действащите План за управление на 

речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г.) за 

Черноморски район, съгласно РДВ 

2000/60/ЕС, План за управление на риска 

от наводнения (ПУРН 2016-2021 г.), 

съгласно Директива 2007/60/ЕС. 

Оценени  са вероятните отрицателни 

въздействия върху водите, произтичащи 

от реализацията на всички планирани 

дейности.  На терена, обхванат от ПУП-

ПРЗ повърхностни водни обекти, освен 

посочените дерета в съседство. 

Преценено е,  че няма опасност от вредни 

въздействия.  Оценено е че, ИП няма да 

окаже  отрицателно въздействие върху 

подземното водно тяло, както и върху 

зоните за защита на водите, определени 

по чл. 119а от Закона за водите от гледна 

точка на постигане на целите на околната 

среда. 

В ДЕО са взети предвид заложените в 

ПУРБ цели за опазване на водните тела, 

върху които попада територията на ПУП, 

както и програмите от мерки за 

предотвратяване и намаляване на 

значителни вредни въздействия върху 

повърхностните води, подземните води и 

зоните за защита на водите (ЗЗВ), 

определени по чл. 119а от Закона за 

водите. 



 

193 

 

повърхностните и подземните водни тела, зоните за защита 

на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите от 

гледна точка на постигане на целите на околната среда. 

6. При изготвяне на Доклада за ЕО да се вземат 

предвид заложените в ПУРБ цели за опазване на водните 

тела, върху които попада територията на ПУП, както и 

програмите от мерки за предотвратяване и намаляване на 

значителни вредни въздействия върху повърхностните 

води, подземните води и зоните за защита на водите (ЗЗВ), 

определени по чл. 119а от Закона за водите. В доклада да 

са описани конкретни мерки за недопускане или 

намаляване на отрицателните въздействия върху 

повърхностните, подземните водни тела и ЗЗВ, от гледна 

точка на постигане на целите на околната среда и мерките 

за постигане на добро състояние заложени в ПУРБ 2016-

2021 г, 

7. Докладът за ЕО трябва да осигури спазване на 

предвидените мерки заложени в ПУРБ 2016-2021 г. и 

ПУРИ 2016-2021 г. в Черноморски район, включително и 

мерките от ЕО на ПУРБ и ПУРИ, 

8. Предвид, че ПИ № 44425.12.26 и ПИ № 

44425.12.25 граничат с ПИ № 44425,12.3 - воден обект, 

общинска собственост, с НТП „Дере”, и ПИ № 44425,12.24 

граничи с ПИ № 44425.2.93 - воден обект, общинска 

собственост, с НТП „Дере”, следва да се представи 

допълнен хидроложки доклад, в който да е видно дали 

строителните граници в ПУП са съобразени с обхвата на 

крайбрежни заливаеми ивици на водните обекти. 

9. Да бъдат съобразени съответните забрани и 

ограничения за извършване на дейности, които могат да 

доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни 

вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 

3/2000 г. за СОЗ, предвид че ПУП попада в пояс II и пояс 

III на СОЗ на минерални водоизточници Б-20, Б-88 и мин. 

находище Съдиево, учредена със Заповед № РД- 

877/25.08.2004 г. на Министъра на околната среда и водите. 

10. При изготвяне на Доклада за ЕО да се опишат 

забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за 

водите, включително: 

Възложен е и е  представи допълнен 

хидроложки доклад, от който е видно, че 

строителните граници в ПУП са 

съобразени с обхвата на крайбрежни 

заливаеми ивици на водните обекти. 

Преценено е, че няма опасност от вредно 

въздействие на водите. 

Всички мнения и препоръки в писмото 

на БДЧР-Варна са изпълнени в ДЕО по 

подобаващ начин.  
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• съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за водите основен 

принцип при отношенията, свързани със собствеността 

върху водните обекти е упражняването на собственост без 

да се допуска нарушаване на целостта и единството на 

хидроложкия цикъл и на природната водна система. 

•изискванията на чл. 46, ал. 4 от Закона за водите по 

отношение на заустването на битово-фекалните води; 

• съгласно чл. 146, чл. 1 от ЗВ се забранява 

разполагането на жилищни и вилни сгради и стопански 

постройки в заливаемите тераси на реките и сервитута на 

хидротехническите съоръжения, 

• съгласно разпоредбите на чл. 143 от ЗВ, с цел 

защита от вредното въздействие на водите, се забранява 

нарушаване на естественото състояние на леглата, 

бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, 

намаляването на проводимостта на речните легла, 

използването на речните легла като депа за отпадъци, 

земни и скални маси, както и извършване на строежи над 

покрити речни участъци. 

• забраните на чл.134 от ЗВ, за миенето и 

обслужването на транспортни средства и техника, 

изхвърлянето, складирането, депонирането и третирането 

на отпадъци в крайбрежните заливаеми ивици и 

принадлежащите земи на водохранилищата, 

• изискванията на чл. 198о от Закона за водите, че 

предоставянето на ВиК услуги на потребители 

се извършва единствено от ВиК оператор по реда на Закона 

за водите и Закона за устройство на 

територията; 

• изискванията на чл. 125 - до чл. 132 от Закона за 

водите, относно включването на нови количества 

отпадъчни води, следва да се съобрази с капацитета и 

ефективността на съществуващата канализационна 

система; 

• съгласно разпоредбите на чл. 118а от Закона за 

водите с цел опазване на подземните води от замърсяване 

се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и 

непряко отвеждане на замърсители в подземни води. 
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• в съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона 

за водите с цел опазване на подземните води от 

замърсяване се забраняват дейности, които могат да 

доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в 

подземни води. 

Действащите План за управление на речните басейни 

(ПУРБ 2016-2021 г.) за Черноморски район и План за 

управление на риска от наводнения (ПУРН 2016-2021 г.) с 

наличните информация и анализи са публикувани на 

интернет страницата на БДЧР: www.bsbd.org и могат да 

послужат при изготвяне на Доклада по ЕО. 

Настоящето становище не отменя задълженията на 

Възложител за изпълнение на изискванията на Закона за 

опазване на околната среда, Закона за водите и други 

специални закони и подзаконови нормативни актове и не 

може да служи като основание за отпадане на 

отговорността, съгласно действащата нормативна уредба. 

ДА „ЕЛЕКТРОННО 

УПРАВЛЕНИЕ“ 

Писмо с изх. № ДАЕУ-

740427/28.04.2021 г. относно: 
Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№ 

44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция“ 

В отговор на Ваше писмо  (наш регистрационен номер  

59/21.04.2021 г. ДАЕУ-7000/22.04.2021 г.) за съгласуване 

на  Задание за обхват и съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№ 44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите”, землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху наземна конструкция“ Ви 

уведомяваме, че в границите на изпълнението на обекта не 

съществуват трасета на подземни и надземни електронни 

съобщителни кабелни линии и технически съоръжения на 

Държавна агенция „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ 

(ДАЕУ), които да бъдат засегнати от строителството. 

ДАЕУ съгласува ПУП-ПРЗ на горепосочения обект. 

ДА „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“ 

няма забележки към задание ДЕО и към 
ПУП-ПРЗ на горепосочения обект  . 

VIVACOM 

Писмо с изх. № 95 -1-

27/10.05.2021 г. относно: 

Съгласуване  на Задание за 

обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка 

на план „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№ 

44425.12.24, 44425.12.25, 

На Ваш изх. № 59//21.04.2021 г. 

Към Наш вх. № 95-1-27/23.04.2021 г. 

Относно: ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 

№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. “Вилите“, 

землище на с. Лъка, Община Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция 

Уважаеми инж. Костадинов 

VIVACOM установява, че в обхвата на 

обекта не преминава електронна 

съобщителна мрежа и физическа 

инфраструктура, собственост на 

Дружеството.   Няма забележки към  

задание ДЕО и  към  ПУП-ПРЗ на 

горепосочения обект.   
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44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху наземна 

конструкция“ 

На адреса на „Българска Телекомуникационна Компания” 

ЕАД (БТК), е получено придружително писмо, с Ваш изх. 

№59/21.04.2021 г. относно предоставяне на информация, за 

наличие и начин на преминаване на съществуваща 

електронно съобщителна мрежа и съоръжения на БТК, 

попадащи в обхвата на гореописания обект. При направена 

проверка е установено, че в обхвата на обекта не преминава 

електронна съобщителна мрежа и физическа 

инфраструктура, собственост на Дружеството. 

В очакване сме на успешна съвместна работа и 

ползотворно сътрудничество и в бъдеще. 

А1 България ЕАД 

Писмо с изх. № 

2164/11.05.2021 г. относно: 

Предоставяне на изходни 

данни и съгласуване  на 

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№ 

44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху наземна 

конструкция“ 

Уважаеми господа, Разгледахме  представеното  Задание за 

обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на 

план „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите”, землище на с. Лъка, 

община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа върху наземна конструкция“. 

Информираме Ви, че  А1 България ЕАД не разполага с 

подземни канални и кабелни трасета, както и други 

съоръжения в обхвата на  ПИ с идентификатори №№ 

44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26. 

А1 България ЕАД не разполага с 

подземни канални и кабелни трасета, 

както и други съоръжения в обхвата на  

ПИ с идентификатори №№ 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26. 

„Цетин България“ 

ЕАД/ТЕЛЕНОР 

CETIN Мember of 

PPF GROUP  

Писмо с изх. № 

ТI49331/11.05.2021 г. относно: 

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№ 

44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

Уважаеми Госпожи и Господа, В отговор на Ваше писмо  с 

номер  59/21.04.2021 г. с искане за предоставяне на 

становище по Предложеното    Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за екологична оценка Ви  

уведомяваме за следното, че  „Цетин България“ 

ЕАД/Теленор не разполага с елементи от техническата 

инфраструктура в обхвата на проекта. 

Оставаме на Ваше разположение, в случай на 

необходимост от всякаква друга информация или 

съдействие. 

„Цетин България“ ЕАД/Теленор не 

разполага с  с елементи от техническата 

инфраструктура в обхвата на проекта. 
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централа /ФЕЦ/ върху наземна 

конструкция“ 

ЕР ЮГ 

EVN група 

Писмо с изх. №  22668 

/20.05.2021 г. 

относно:  Консултации по 

чл.19 и чл. 19а от Наредбата по 

ЕО на Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка (ДЕО) за 

„ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие с 

цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция“ 

В отговор на Ваше писмо  с номер  59/21.04.2021 г. с искане 

за становище по предоставеното Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ 

за поземлени имоти, местност „Вилите“,  земище на с. Лъка 

община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция“ Ви  

уведомяваме за следното: 

След като се запознахме обстойно със  Заданието за 

изготвяне на  Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ  

за ПИ, смятаме, че в него са отразени всички аспекти на 

околната среда в съответствие на изискванията на  

Наредбата за извършване на екологични оценки на планове 

и програми и на чл.96, ал.3 от Закона за околната среда. 

ЕР ЮГ 

EVN група счита, че в ДЕО са отразени 

всички аспекти на околната среда в 

съответствие на изискванията на  

Наредбата за извършване на екологични 

оценки на планове и програми и на чл.96, 

ал.3 от Закона за околната среда. 

НЕК София 

Писмо с изх. № 26-3303-

2/27.05.2021 г. относно: 

Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху 

наземна 

конструкция“ 

Във връзка с постъпило  в НЕК ЕАД писмо с вх. № 26-3303-

1/22.04.2021 г. относно: Задание за обхват и съдържание на 

Доклад за екологична оценка на горецитирания  план, Ви 

уведомяваме за следното: 

НЕК ЕАД не стопанисва сгради, имоти и съоръжения, 

попадащи в обхвата на землището на с. Лъка, община 

Поморие, които биха могли да бъдат засегнати от 

предвидения план. 

 

НЕК ЕАД не стопанисва сгради, имоти и 

съоръжения, попадащи в обхвата на 

землището на с. Лъка, община Поморие, 

които биха могли да бъдат засегнати от 

предвидения план. 
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АГЕНЦИЯ „ПЪТНА 

ИНФРАСТРУКТУРА“ 

Писмо с изх. № 53-00-

662/23.06.2021 г. относно:  
Задание за обхват и 

съдържание на Доклад за 

екологична оценка на план 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху 

наземна 

конструкция“ 

С настоящия отговор Ви информирам, че горецитираните 

имоти попадат извън обхвата и транспортната територия   

на републиканската пътна мрежа на територията на 

Областно пътно управление Бургас. В тази връзка не е 

необходимо изграждането  на пътна връзка 
горепосочените имоти да се съгласува с ОПУ-Бургас. 

 

 

 

ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община Поморие 
попадат извън обхвата и транспортната 

територия   на републиканската пътна 

мрежа на територията на Областно пътно 

управление Бургас. В тази връзка не е 

необходимо изграждането  на пътна 

връзка горепосочените имоти да се 

съгласува с ОПУ-Бургас. 

 

 

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

ЕАД, гр. Бургас 

Изх. № К-1275-1/29.04.2021г. 
Относно: Заявление с Вх. № К 

- 1275/21.04.2021 г. относно: 

Задание за обхвата и 

съдържанието на Доклад за 

екологична оценка на план: 

ПУП - ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, м. 

„Вилите“, землище на с. Лъка, 

Община Поморие, с цел 

изграждане на 

ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА 

ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция 

В писмо с  изх. № К-1275-1/29.04.2021г., „ВиК“ ЕАД, гр. 

Бургас, посочва, че в предоставената на електронен 

носител ситуация са отразени  схематично 

съществуващите В и К проводи. 

През имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, Община 

Поморие, преминават водопроводи Дюкер Бургас стомана 

01220 и довеждащ водопровод Етернит Ɵ200. 

Точните трасета следва да бъдат установени чрез 

трасиране със специализирана апаратура и геодезическо 

заснемане в присъствието на наш представител. 

Бъдещите инвестиционни намерения да са съобразени с 

изискванията на Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и 

норми за разполагане на технически проводи и съоръжения 

в населени места. Необходимо е да ни се осигурява достъп 

и съдействие за дейностите свързани с експлоатацията и 

поддържането на водопроводите. 

Изкопните дейности в конфликтните точки да се 

извършват задължително на ръка в присъствието на наш 

представител.  

При нанесени щети по ВК проводите по време на 

строителните работи, извършени от Вас или 

подизпълнителя носите отговорност, съгласно ЗЗД, раздел 

II, т. 4 - „Непозволено увреждане” и сте задължени да 

  Предоставената  на електронен носител 

ситуация  от “Водоснабдяване и 

Канализация” ЕАД, гр. Бургас  с 

отразени  схематично съществуващите  В 

и К проводи е взета под внимание както  

от Възложителите, така и от проектанта и 

ще бъде отложена в чертежите на 

работния проект.  

Взети са под внимание препоръките. 

Точните трасета следва ще бъдат 

установени чрез трасиране със 

специализирана апаратура и 

геодезическо заснемане в присъствието 

на представител на „ВиК“ ЕАД, гр. 

Бургас. 

Изкопните дейности в конфликтните 

точки ще се извършват задължително на 

ръка в присъствието на представител  на 

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас. 

Взето е под внимание, че при евентуално  

нанесени щети по ВК проводите по 

време на строителните работи, 

извършени от Възложителите,  строителя 

или подизпълнителя последните носят 
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поемете всички разходи по отстраняване на щетите, 

последица от увреждането. 

• р-л район „Поморие” - телефон за връзка: 

0885061138; 

• р-л район „Айтос - Камчия” - телефон за връзка: 

0889434677 

Приложение: Съгласно текста - 1 брой диск. 

отговорност, съгласно ЗЗД, раздел II, т. 4 

- „Непозволено увреждане” и сте 

задължени да поемете всички разходи по 

отстраняване на щетите, последица от 

увреждането 

РИОСВ-Бургас 

изх.№ПД-250-33/29.06.2021 г. 

Oтносно: „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24. 

44425.12.25 и 44425.12.26 no 

КК на с. Лъка. община 

Поморие с цел пораждане на 

фотоволглична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция“ 

 

ДО 

„ЛЪКА ГЕЙМ“ АД 

РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. „ДЖЕЙМС ВАУЧЕР“ №16  

ГР. СОФИЯ 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД 

РАЙОН СЛАТИНА, УЛ. „ПОСТОЯНСТВО“ №67А 

ГР. СОФИЯ 

КОПИЕ 

„ЛЕМНА ЕКОИНВЕСТ – БЪЛГАРИЯ“ АД 

С писмо изх. № ПД-250(29) 21.05.2021 г. директорът на 

РИОСВ Бургас дава положителна оценка на внесения 

втори Доклад та оценка степента на въздействие върху 

защитените зони и е престъпено към следващия етап но 

реда на Наредбата за ОС. а именно ангажиране на 

обществеността чрез публикуване на интернет страницата 

на Инспекцията и а съобщение за плана, картен материал 

извън визуализациите в доклада и самият ДОСВ за срок от 

30 дни. Докладът е публикуван на 21.05.2021 г. 

На 21.06.2021 г., в законовоустановення срок на 

общественото обсъждане, в РИОСВ- Бургас е постъпило 

становище на Българска фондация Биоразнообразие. 

адресирано с копие до министъра на околната среда и 

водите, с което изразява несъгласие по процедурата и по 

качеството на доклада. 

Във връзка със становището на БФБ. РИОСВ Бургас е 

поискана указания от МОСВ но отношение на 

възможностите за продължаване на процедурата. 

След получаване на указанията ще бъдете уведомени за 

продължаване на процедурата по ЕО/ОС. 

На постъпило становище на Българска 

фондация Биоразнообразие. адресирано с 

копие до министъра на околната среда и 

водите, в което е изразено несъгласие по 

процедурата и по качеството на доклада 

(ДОСВ)  е отговорено подробно на всеки 

поставен въпрос 
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РИОСВ-Бургас 

изх. № ПД-250(36)/26.07.2021 г. 

Относно: Искане за методически 

указания към процедура за „ПУП-

ПРЗ за ПИ с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 no КК на с. Лъка, 

община Поморие с цел 

изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна 

конструкция ” 

 

ДО 

Г-Н АСЕН ЛИЧЕВ 

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БУЛ. „КН. 

МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22 ГР. СОФИЯ 

I КОПИЕ: 

„ЛЪКА ГЕЙМ“ АД 

' РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ. „ДЖЕЙМС ВАУЧЕР“ №16 1164 ГР. 

СОФИЯ 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД 

РАЙОН СЛАТИНА, УЛ. „ПОСТОЯНСТВО“ №67А 

1111 ГР. СОФИЯ 

На Ваш изх. № 26-00-4/19.07.2021 г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛИЧЕВ, 

С Ваше писмо с изх. № 26-00-4/19.07.2021 г. ни информирате, че 

в момента в Министерството на околната среда и водите се 

провежда процедура по задължителна екологична оценка и 

оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на 

защитените зони за проект на Стратегия за устойчиво енергийно 

развитие (СУЕР) на Република България до 2030 г. с хоризонт до 

2050 г. и Проект за Интегриран национален план в областта на 

енергетиката и климата на Република България до 2030 г. 

Във връзка с горното обръщате внимание, че следва да съобразим 

произнасянето по текущи инвестиционни предложения, в 

конкретния случай „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 no КК на с. Лъка, община 

Поморие с цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала 

върху наземна конструкция” със СУЕР, като се има предвид, че в 

предвижданията на тези документи има възможност да бъдат 

наложени забрани и/или ограничения в условията и мерките на 

Становището по екологична оценка на министъра на околната 

среда и водите. 

С оглед горното, моля да удостоверите наличие на образувано 

административно производство по реда на чл.54, ал.1, т.5 от АПК, 

което е обвързано с издаването на становище по процедура по 

екологична оценка, съвместена с процедура за оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони 

за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, община Поморие с цел изграждане 

на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция  и 

не може да бъде постановено  преди неговото приключване. 

'-768/20.07.2021 г.на Министъра на ОСВ) 
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РИОСВ - Бургас 

Изх.№250(40)13.08.2021г. 

Относно: Решение № БС-1-ЕО-

С/2021 г. за спиране на 

процедура по екологична оценка 

(ЕО) на „ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК 

на с. Лъка, местност „Вилите“, 

община Поморие с цел 

изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна 

конструкция” с възложител: 

„ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ 

ЕАД 

РЕШЕНИЕ № БС-1-ЕО-С/2021 

г. ЗА СПИРАНЕ на процедура 

по Екологична оценка на 

„ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 

с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК 

на с. Лъка, община Поморие с 

цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала 

върху наземна конструкция” 

Приложено Ви предоставям Решение № БС-1-ЕО-С/2021 г за 

спиране на процедура по екологична оценка (ЕО) на „ПУП-ПРЗ 

за имоти с идентификатори 44425.12.24, и 44425.12.26 по КК на 

с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане 

на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция” 

с възложител: „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ ЕАД 

По смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда - 

НУРИОВОС в РИОСВ-Бургас е постъпило уведомление за 

изготвяне на план от „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД с вх. № ПД-

250/28.01.2021 г. за „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на 

с. Лъка, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция” 

С писмо вх. № ПД-250(1)/29.01.2021 г. е постъпила допълнителна 

информация от .ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, с което е декларирано, че двете дружества като 

собственици на имотите са възложители. 

В РИОСВ-Бургас постъпва ново уведомление за изготвяне на 

план с вх. ПД-250 (3)/03.02.2021 г. за „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.25 по КК на 

с. Лъка, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция” от „ЛЪКА ГЕЙМ“ 

АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. 

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-250(4)/03.02.2021 г. до 

Директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Бургас е 

поискано становище по компетентност относно допустимостта на 

входирания план спрямо Закона за опазване на земеделските 

земи. 

С писмо изх. № 05-08-3511/05.02.2021 г. на министъра на ОСВ, 

сведени до знанието до всички директори на РИОСВ, за 

прилагане на процедурите по екологична оценка (ЕО) и/или 

оценка за съвместимост (ОС) на планове, програми и проекти 

(ППП)/инвестиционни предложения (ИП) свързани с изграждане 

на възобновяеми енергийни източници попадащи в границите на 

защитени зони от мрежата Натура 2000, са дадени указания - след 

изтичане на Националния план за действие за енергия от 

възобновяеми източници 2011 - 2020 г. (31.12,2020 г.) същите да 

бъдат процедирани с особено внимание и задълбоченост, до 

момента на одобряване на проектите на Стратегията за устойчиво 

енергийно развитие (СУЕР) на Република България до 2030 г. с 

На основание посоченото становище на 

РИОСВ – процедурата е спряна. 
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хоризонт до 2050 г. и Проект на Интегриран национален план в 

областта на енергетиката и климата (ИНПЕК). 

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-250(5)/10.02.2021 г. до 

Община Поморие е поискано становище по компетентност 

относно допустимостта на входирания план спрямо Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/ и Закона за устройството на 

Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/. 

С писмо вх.№ПД-250(6)/11.02.2021 г. от директора на Областна 

дирекция „Земеделие“ - Бургас е изразено становище за 

допустимост на реализацията на плана върху  неполивни 

земеделски земи от седма до десета категория или 

некатегоризируеми, при наличие на становище за 

присъединяване на обекта, издадено от съответния мрежови 

оператор. 

С писмо вх. № ПД-250(7)/12.02.2021 г. от Община Поморие е 

дадено становище, че инвестиционното предложение е 

допустимо по смисъла на чл.109, ал.З, т.7 от ЗУТ. Поземлените 

имоти са разположени извън зона „А“ и „Б“ по смисъла на чл.9 от 

ЗУЧК. 

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-250(8)/22.02.2021 г. е 

определена процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка, съвместена с оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитена зона 

BG 0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна. 

Представено е искане от Възложителя за преценяване на 

необходимостта от екологична оценка с вх. № ПД-

250(9)24.02.2021 г. по Приложение №4 към чл.8а. ат.1 и съгласно 

чл.14, ал.1, ал.2 и ал. 5 от Наредба за условията и реда за 

извършване на екологична оценка на планове и програми 

(Наредба за ЕО). 

На 25.02.2021 г. на интернет страницата на РИОСВ-Бургас е 

съобщено за внесено искане с информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка с вх. № ПД-

250(9)24.02.2021 г. 

Във връзка с наличие на издадено от министъра на околната среда 

и водите Решение №46-ОС'20Ю г. за преценяване на вероятната 

степен на значително отрицателно въздействие върху защитени 

зони, с което е съгласуван цялостен работен проект за проучване 

на подземни богатства - скално-облицовъчни материали в площ 

„Рудник”, с. Рудник, общ. Бургас, обл. Бургас и с. Лъка, общ. 

Поморие, обл. Бургас, върху площта на която попадат и имотите 

предмет на настоящия ПУП е направено запитване за 
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допустимост и до министъра на енергетиката с писмо на РИОСВ-

Бургас изх. № ПД-250(10)/26.02.2021 г. 

С писмо до РЗИ-Бургас изх. № ПД-250(11)/01.03.2021 г. на 

основание чл.13, ал.1, т.З от Наредбата за условията и реда за 

извършване на екологична оценка е препратено искането на 

Възложителя за преценяване на необходимостта от екологична 

оценка с вх .V ПД-250(9)24.02.2021 г. за становище по 

компетентност. 

С писмо вх. № ПД-250(12)/11.03.2021 г. Министерство на 

енергетиката информира РИОСВ Бургас, че на територията на 

поземлени имоти 44425.12.24. --425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка. местност „Вилите”, община 

Поморие, към настоящия момент няма действащи площи за 

търсене и проучване или за проучване на подземни богатства, 

предоставени концесии за добив на подземни богатства, както и 

регистрирани находища в Националния баланс на запасите и 

ресурсите на находищата на подземни богатства в Република 

България. 

С писмо вх. № ПД-250(13)/12.03.2021 г., РЗИ-Бургас е изискала 

възложителите да допълнят информацията с конкретно посочени 

изисквания. 

С писмо на РИОСВ-Бургас изх. № ПД-250(14)/17.03.2021. ; г. е 

изискано от възложителите да допълнят информацията, съгласно 

писмото на РЗИ-Бургас. 

С писмо вх. № ПД-250(15)/26.03.2021 г. е постъпила исканата 

допълнителна информация от „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. 

С писмо вх. № ПД-250(17)/30.03.2021 г. е допълнена 

информацията от „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. 

С писмо вх. № ПД-250(19)/30.03.2021 г. РЗИ информира, че не 

може да извърши пълна оценка на очакваното въздействие и 

възникване на риск за човешкото здраве. При изготвянето на 

доклада за екологична оценка, следва да се приложат мотивирани 

заключения въз основа на допълнителни анализи, относно 

излъчваните електромагнитни полета, шум и вибрации на база 

математически модели, при отчитане непосредствената близост 

на селищното образувание. 

С Решение БС-15-ЕО/31.03.2021 на директора на РИОСВ Бургас 

за: „ПУП-ПРЗ за имоти № 44425.12.24, 4425.12.25, 4425.12.26 по 

КК на с. Лъка, м. „Вилите“, общ. Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция“, с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 
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ЕНЕРДЖИ“ ЕАД е преценено да се извърши екологична оценка, 

съвместена с оценка за съвместимост с предмета и целите на 

опазване на защитена зона BG 0000151 “Айтоска планина” за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна, обявена със Заповед № РД-1018/17.12.2020 г. на 

министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.), 

в границите на която попада плана. Предвижданията на ПУП-ПРЗ 

за имоти с идентификатори 44425.12.24, и 44425.12.26 по КК на 

с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие  са за изграждане 

на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция с 

обща инсталирана мощност от 100 MWp. Общия брой соларни 

модули, които се предвиждат да се разположат са 191 746 броя. 

Имотите са с трайно предназначение на територията 

„земеделска“ и начин на трайно ползване „нива“, категория на 

земята - десета с обща площ 1 398 795 мг. 

С писмо вх. № ПД-250 (21)/08.04.2021 г. възложителите са внесли 

доклад за оценка степента на въздействие на „ПУП-ПРЗ за имоти 

№ 44425.12.24, 4425.12.25, 4425.12.26 по КК на с. Лъка, м. 

„Вилите“, общ. Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция“. 

С писмо вх. № ПД-250(22)/14.04.2021 г. възложителите са внесли 

задание за съдържание и обхват на Доклада за екологичната 

оценка и справка за провеждане на консултации. 

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-250(26)/28.04.2021 г. са 

дадени указания по отношение на заданието за обхвата и 

съдържанието на Доклада за екологична оценка. 

С мотивирано писмо на РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-

250(27)/05.05.2021 г. възложителите са уведомени, че на Доклада 

за оценка на степента на въздействие върху защитени зони ДОСВ/ 

на „ПУП-ПРЗ за имоти № 44425.12.24, 4425.12.25. 4425.12.26 по 

КК на с. Лъка, м. „Вилите“, общ. Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция“ е 

дадена отрицателна оценка. 

С писмо на “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ" 

ЕАД вх. № ПД-250 (28)/17.05.2021 г. постъпва допълнен ДОСВ. 

С писмо на РИОСВ-Бургас с изх. N° ПД-250(29)/21.05.2021 г. 

възложителите са уведомени, че на Доклада на оценка на степента 

на въздействие върху защитени зони /ДОСВ/ на „ПУП-ПРЗ за 

имоти № 44425.12.24, 4425.12.25, 4425.12.26 по КК на с. Лъка, м. 

„Вилите“, общ. Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция“ е дадена 

положителна оценка. 
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На 21.06.2021г„ в законовоустановения срок на общественото 

обсъждане на ДОСВ, в РИОСВ-Бургас, с вх. № ПД-

250(30)/21.06.2021 г., е постъпило мотивирано становище на 

Българска фондация Биоразнообразие (БФБ), с което се настоява 

процедурата да бъде спряна до приемане на нов Националния 

план за действие за енергия от възобновяеми източници 2011 - 

2020 г. и издаване на решение по ЕО за него, като последното е в 

компетенциите на МОСВ. 

Предвид постъпилото мотивирано становище от БФБ, с писмо на 

РИОСВ-Бургас с изх. № ПД-250(32)/28.06.2021 г. е изискано 

становище от МОСВ, дали следва процедурата за „ПУП-ПРЗ за 

ПИ с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, община Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция” да 

бъде спряна до произнасяне на МОСВ, с оглед цитирано по-горе 

писмо с изх. № 05-08-3511/05.02.2021 г. на МОСВ. 

С писмо вх. № ПД-250(35)/19.07.2021 г., МОСВ информира 

РИОСВ Бургас, че в момента в Министерството на околната среда 

и водите се провежда процедура по задължителна екологична 

оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване 

на защитените зони за проект на Стратегия за устойчиво 

енергийно развитие (СУЕР) на Република България до 2030 г. с 

хоризонт до 2050 г. и Проект за Интегриран национален план в 

областта на енергетиката и климата на Република България до 

2030 г. 

Във връзка с горното на РИОСВ Бургас е обърнато внимание, че 

следва да съобрази произнасянето по текущи инвестиционни 

предложения, в конкретния случай „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 no КК на 

с. Лъка, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция ” със СУЕР, като се 

има предвид, че в предвижданията на тези документи има 

възможност да бъдат наложени забрани и/или ограничения в 

условията и мерките на Становището по екологична оценка на 

министъра на околната среда и водите. 

Във връзка с така входираното писмо от МОСВ, с писмо изх. № 

ПД- 250(36)/26.07.2021 г., РИОСВ Бургас е поискала МОСВ да 

удостовери наличие на образувано административно 

производство по реда на чл.54, ал.1. т.5 от АПК, което е обвързано 

с издаването на становище по процедура по екологична оценка, 

съвместена с процедура за оценка за съвместимост с предмета и 

целите на опазване в защитените зони за „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на 
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с Лъка, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху. наземна конструкция " и не може да бъде 

постановено преди неговото приключване. 

С писмо вх. ПД-250(38)/05.08.2021 г. МОСВ, удостоверява, че е 

образувало производство по издаване на административен акт по 

реда на чл.85. ат.1 от Закона за опазване на околната среда. 

Провежда се процедура по задължителна екологична оценка по 

реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР за проекти - 

Стратегия за устойчиво енергийно развитие (СУЕР) на Република 

България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и Интегриран 

национален план в областта на енергетиката и климата на 

Република България до 2030 г. 

Съгласно чл.54, ал.1, т.5 от АПК, административния орган, пред 

който се развива административното производство по издаване 

на административен акт спира производство при наличието на 

образувано друго административно производство, когато 

издаването на акта не може да стане преди неговото 

приключване. 

С оглед горното се установява следното: 

- Дадени са указания с писмо изх. № 05-08-

3511/05.02.2021 г. на министъра на ОСВ. за прилагане на 

процедурите по екологична оценка (ЕО) и или оценка за 

съвместимост (ОС) на планове, програми и проекти 

(ППП)/инвестиционни предложения ПШ свързали с изграждане 

на възобновяеми енергийни източници попадащи в границите на 

защитени зони от мрежата Натура 2000, след изтичане на 

Националния план за действие за енергия от възобновяеми 

източници 2011 - 2020 г. (31.12,2020 г.) същите да бъдат 

процедирали с особено внимание и задълбоченост, до момента на 

одобряване на проектите на Стратегията за устойчиво енергийно 

развитие (СУЕР) на Република България до 2030 г. с хоризонт до 

2050 г. и Проект на Интегриран национален план в областта на 

енергетиката и климата (ИНПЕК). 

- С писмо от 19.07.2021 г. от МОСВ информира следното: 

Националният план за действие за енергия от възобновяеми 

източници 2011-2020 г. е съгласуван със становище по 

Екологична оценка № 1-2/2012 г. на министъра на околната среда 

и водите. Условията и мерките, в т.ч. Мярка т.1.2. за 

фотоволтаиците, постановени със Становище по ЕО, са 

приложими за периода на действие на плана, който е със срок на 

действие до 31.12.2020 г. Съгласно действалия до 31.12.2020 г. 

план, ПИ с идентификатори 44425.12.24, 
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44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, община 

Поморие са попадали под забрана за провеждане на процедури по 

околна среда, с предмет изграждане на фотоволтаичен парк. В 

настоящия момент в МОСВ се провежда процедура по 

задължителна екологична оценка и оценка за степента на 

въздействие върху защитените зони по реда на чл.31 ЗБР на 

проект Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република 

България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и Интегриран 

национален план в областта на енергетиката и климата на 

Република България до 2030 г. Изрично е подчертано, че следва 

да се съобрази произнасянето по текущи инвестиционни 

предложения, в конкретния случай ,ф1УГ1-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на 

с. Лъка, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция ” със СУЕР, като се 

има предвид, че в предвижданията на тези документи има 

възможност да бъдат наложени забрани и/или ограничения в 

условията и мерките на Становището по екологична оценка на 

министъра на околната среда и водите. 

СУЕР се явява аналог на действалия до края на 2020 г. 

Националния план за действие за енергия от възобновяеми 

източници 2011 - 2020 г., от където следва че съществува 

значителна вероятност обследваните три имота отново да 

попаднат под категорична забрана и/или ограничения за 

изграждане на фотоволтаични паркове. 

- С писмо вх. ПД-250(38)/05.08.2021 г. МОСВ, удостоверява, че е 

образувано производство по издаване на административен акт по 

реда на чл.85, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. 

Провежда се процедура по задължителна екологична оценка по 

реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР за проекти Стратегия 

за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 

г. с хоризонт до 2050 г. и Интегриран национален план в областта 

на енергетиката и климата на Република България до 2030 г. 

В заключение, в МОСВ в настоящия момент се провежда 

процедура по задължителна екологична оценка и оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 

зони за проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие на 

Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и Проект за 

Интегриран национален план в областта на енергетиката и 

климата на Република България до 2030 г. 

ПИ с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по 

КК на с. Лъка, община Поморие попадат в защитена зона BG 

0000151 “Айтоска планина” за опазване на природните 
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местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № 

РД- 1018/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите 

(ДВ, бр. 17/26.02.2021 г.) и попадат в провежданата от МОСВ 

административна процедура. 

Горното идва да покаже, че е налице паралелна (едновременна) 

висящност на две производства, които се намират помежду си в 

преюдициална зависимост. Производството, което се развива 

пред МОСВ - процедура по задължителна екологична оценка и 

оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на 

защитените зони за проект на Стратегия за устойчиво енергийно 

развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. 

и Проект за Интегриран национален план в областта на 

енергетиката и климата на Република България до 2030 г., по своя 

предмет е такова, че изходът му предопределя този на 

обусловеното от него производство по издаване на 

административен акт във връзка с висящата в РИОСВ-Бургас 

административна процедура по Екологична оценка на „ПУП- ПРЗ 

за поземлени имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, община Поморие с цел изграждане 

на фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция”. 

Във връзка с гореизложеното, процедурата по екологична оценка, 

съвместена с оценка за съвместимост, следва да бъде подновена 

за разглеждане след произнасяне на МОСВ с краен, влязъл в сила 

административен акт по започналата процедура по задължителна 

екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите 

на опазване на защитените зони за проект на Стратегия за 

устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. 

с хоризонт до 2050 г. и Проект за Интегриран национален план в 

областта на енергетиката и климата на Република България до 

2030 г., включваща и ПИ с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, община Поморие 

С оглед гореизложеното, считам, че е налице хипотезата на чл.54, 

ал.1, т.5, предложение първо от Административнопроцесуалния 

кодекс, според която административният орган спира 

производството, при наличие на друго образувано 

административно производство, когато издаването на акта не 

може да стане преди неговото приключване.# 

На основание чл.54, ал.1, т.5, предложение първо от 

Административнопроцесуалния кодекс и чл.6, ал.1, т.5 от 

Правилника за устройството и дейността на РИОСВ. 

РЕШИХ: 

СПИРАМ започналото административно производство с вх. 

№ ПД- 250/28.01.2021 г. по екологична оценка по реда на Глава 
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шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за 

съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие за „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, община Поморие с 

цел изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 

наземна конструкция” с възложители „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД до произнасяне на МОСВ с 

краен, влязъл в сила административен акт по започналата 

процедура по задължителна екологична оценка и оценка за 

съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 

зони за проект на Стратегия за устойчиво енергийно развитие 

(СУЕР) на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г. и 

Проект за Интегриран национален план в областта на 

енергетиката и климата на Република България до 2030 г., 

включваща и ПИ с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, община 

Поморие. 

Съгласно чл.55, ал.1 от АПК производството се възобновява, след 

като отпаднат основанията за спирането му. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на 

Административнопропесуалния кодекс пред министъра на 

околната среда и водите и съответния Административен съд в 14-

дневен срок от съобщаване му на заинтересованите лица, чрез 

РИОСВ- Бургас. 

РИОСВ-Бургас 

изх. № ПД-250(46)/30.11.2021 г. 

Относно:  РЕШЕНИЕ №БС-1-ЕО-

О/30.11.2021г. за оттегляне на 

Решение № БС-1-ЕО-С/2021г.  за 

спиране на процедура по 

Екологична оценка на „ПУП-ПРЗ 

за поземлени имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 444.12.26 но КК на 

с. Лъка, община Поморие е цел 

изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна 

конструкция“ с  възложители 

„ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛЕНЕРДЖИ“ 

ЕАД. 

 

За оттегляне на Решение № БС-1-ЕО-С/2021г. за спиране на 

процедура по Екологична оценка на „ПУП-Г1РЗ за поземлени 

имоти с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 444.12.26 но 

КК на с. Лъка, община Поморие е цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция“ 

С решение № БС-1-ЕО-С/2021 от 13.08.2021 г. на директора на 

РИОСВ-Бургас е спряно започналото административно 

производство с вх.№ ПД-250/28.01.2021г. по екологична оценка 

по реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура 

по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие за „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24 ,44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на 

с. Лъка, община Поморие с цел „изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция” с възложители 

„ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛЕНЕРДЖИ“ ЕАД, до 

произнасяне на МОСВ с краен, влязъл в сила административен 

акт по започналата процедура по задължителна екологична 

оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване 

на защитените зони за проект на Стратегия за устойчиво 
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енергийно развитие (СУЕР) на Република България до 2030г. с 

хоризонт до 2050г. и Проект за Интегриран национален план в 

областта на енергетиката и климата на Република България до 

2030г„ включваща и ПИ с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, община Поморие. 

Решението е постановено на основание чл.54, ал.1, т.5 от АПК 

(при наличието на образувано друго административно или 

съдебно производство, когато издаването на акта не може да 

стане преди неговото приключване), въпреки липсата на 

изискуемото удостоверение за наличие на образувано 

производство, издадено от органа, пред който то е образувано. 

Решението е обжалвано от „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД в следствие на което е 

образувано Административно дело 8389/2021 пред 

Административен съд София-град. 

На 23.11.2021 г. в РИОСВ-Бургас е постъпило Заявление от 

„Състейнабъл енержи“ ЕАД с искане за преразглеждане 

позицията на РИОСВ Бургас и оттегляне на решението за спиране 

на процедурата по Екологична оценка. 

В мотивите на решението за спиране на процедурата е изразено 

„предположение“, че има възможност да бъдат наложени забрани 

и/или ограничения в условията и мерките на Становището по 

екологична оценка на министъра на околната среда и водите, 

както и че „съществува значителна вероятност“ обследваните три 

имота отново да попаднат под категорична забрана и/или 

ограничения за изграждане на фотоволтаични паркове, за 

следващия/настоящ програмен период. 

Цитираната забрана за провеждане на нови инсталации за 

фотоволтаични  съоръжения е приета със становище по ЕО 2013г. 

на Националния план за действие за енергия от възобновяеми 

източници 2011 - 2020 г. (31.12.2020г)„ отнасящ се за отминал 

програмен период, който към момента на разглеждане на 

инвестиционното предложение през 2021г. е с изтекъл срок на 

действие. 

Към настоящия момент с Регламент 2018/1999 и Директива 

2018/2001 се предвижда замяна на НПДВИ, отнасящ се до 

изтеклия период, с „Интегриран план в областта на енергетиката 

и климата“ (ИНПОЕК), със срок на действие до 2030г., който е 

приет с РМС от 27.02.2020г. 

Процедурата по екологична оценка на „Стратегията за устойчиво 

енергийно развитие“ и „Интегриран план в областта на 

енергетиката и климата“ следва да се съобрази с актуалната. 

действаща към момента нормативна уредба, както и със 
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средствата и начините за постигане на целите и политиките 

подробно описани в посочените стратегически документи на ЕП 

и СЕС. 

Част от целите на Директива 2009/28/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета на Европа от април 2009г. имат пряко 

отношение към приемането на мерки, свързани с насърчаване и 

увеличаване на използването на енергия от възобновяеми 

енергийни източници. Съгласно чл.1 Директивата установява 

обща рамка за насърчаването на енергията от възобновяеми 

източници, което е и една от целите на енергийната политика на 

Съюза. Съгласно чл.1, пар.2 държавите-членки следва да въведат 

ефективно определени мерки, предназначени да гарантират 

достигането на съответния дял на енергията от възобновяеми 

източници в общия дял на произвежданата енергия. В изпълнение 

на поставените цели, всяка държава-членка приема национален 

план за действие относно енергията от възобновяеми източници. 

Според чл.13, пар.1, държавите- членки гарантират, че:

 б. в) административните процедури са рационализирани 

и се провеждат в срок на съответното административно равнище; 

б. г) правилата за разрешаване, сертифициране и лицензиране са 

обективни, прозрачни и пропорционални, не пораждат 

дискриминация между кандидатите и изцяло отчитат 

особеностите на отделните технологии за енергия от 

възобновяеми източници; б. е) за малките проекти и за 

децентрализираните устройства за производство на енергия от 

възобновяеми източници са установени опростени и облекчени 

процедури за получаване на разрешение, когато това е 

целесъобразно, включително чрез обикновено уведомяване, ако 

то е разрешено от 

приложимата регулаторна рамка. 

Съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и 

на Съвета на Европа: 

,,Пар. (2) Насърчаването на възобновяемите видове енергия е 

една от целите на енергийната политика на Съюза. Това е целта, 

която преследва настоящата директива. 

Увеличеното използване на енергия от възобновяеми източници 

или „възобновяема енергия“ представлява важна част от пакета 

от мерки, необходими за намаляване на емисиите на парникови 

газове и за съобразяване с ангажимента на Съюза съгласно 

Парижкото споразумение от 2015г. относно изменението на 

климата след 21-вата 

конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по 

изменение на климата (наричано по-долу „Парижкото 
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споразумение“), както и с рамката за политиките на Съюза в 

областта на климата и енергетиката в периода до 2030г., 

включително обвързващата цел на Съюза за намаление до 2030г. 

на емисиите в Съюза с поне 40 % в сравнение с количествата от 

1990г. Обвързващата цел на Съюза за 2030г. в областта 

на възобновяемата енергия и приносът на държавите членки за 

тази цел, включително техните базови дялове във връзка с 

техните общи национални цели за 2020г„ са сред основните 

елементи, които имат първостепенно значение за политиката на 

Съюза в областта на енергетиката и околната среда.“ 

„Пар. (3) Увеличеното използване на енергия от възобновяеми 

източници играе основна роля за подобряване на сигурността на 

енергийните доставки, за устойчива енергия на достъпни цени, за 

технологичното развитие и иновациите, както и за технологично 

и индустриално лидерство, като създава екологични, социални и 

здравни ползи, както и големи възможности за заетост и 

регионално развитие, особено в селски и изолирани зони, в 

райони и територии с малка гъстота на населението или които са 

в процес на частична деиндустриализация.“ 

,,Пар.(22) да се поддържа доверието на инвеститорите и да се даде 

възможност на държавите членки да разработят ефективни 

национални мерки с оглед на техния съответен принос към целта 

на Съюза за 2030г. във връзка с възобновяемата енергия и всяка 

цел в национален план, която са си поставили.“ 

Целите поставени от Директива (ЕС) 2018/2001 са задължителни 

за страните от Европейския съюз. Постигането на целите през 

новия програмен период следва да се извърши чрез спазване на 

националното законодателство в областта на екологията без 

нормите да се противопоставят едни на други. Допълването и 

обогатяването на местните икономики с въвеждане на нови, 

екологични и щадящи околната среда технологии, е необходимо 

да се насърчава, за да се подобри устойчивото развитие на 

регионите в съчетание с опазването на околната среда и климата. 

Според чл. 15, пар. 1. от Директива (ЕС) 2018/2001, държавите 

членки гарантират, че националните правила относно 

разрешителните, сертификационните и лицензионните 

процедури, прилагани по отношение на централите, както и 

свързаните с тях преносни и разпределителни мрежи, за 

производство на електрическа енергия, топлинна енергия или 

енергия за охлаждане от възобновяеми източници, са 

пропорционални и необходими и допринасят за спазването на 

принципа за поставяне на енергийната ефективност на първо 

място. В тази връзка държавите членки предприемат 
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необходимите стъпки, за да гарантират, че: б. а) 

административните процедури са рационализирани и се 

провеждат в срок на съответното административно равнище и че 

са установени предвидими срокове за посочените в първа алинея 

процедури; б. в) административните такси, плащани от 

потребители, проектанти, архитекти, строители, монтажници и 

доставчици на оборудване и системи, са прозрачни и се обуславят 

от разходите; и б. г) за децентрализираните устройства и за 

производството и съхранението на енергия от възобновяеми 

източници са установени опростени и облекчени процедури за 

получаване на разрешение, включително процедура чрез 

обикновено уведомяване. 

Със Заповед № РД-1018 от 17.12.2020г. на МОСВ за обявяване на 

Защитена зона „Айтоска планина“ в т, 10 са посочени мерки за 

постигане целите на опазване на защитената зона, които са 

определени или могат да се определят в: „10.4. Националния план 

за действие за енергията от възобновяеми източници.“ 

Наличието на цитирания текст дава недвусмислено основание да 

се приеме, че възобновяемите източници са инструмент за 

постигане на целите на защитената зона. 

Съгласно чл.14 ал.1 от ЗООС, Регионалните инспекции по 

околната среда и водите, дирекциите на националните паркове и 

Басейновите дирекции осигуряват провеждането на държавната 

политика по опазване на околната среда на регионално равнище. 

Процедурата за задължителна екологична оценка на ИНПОЕК и 

СУЕР все още не е приключила. Процедурата по екологична 

оценка но реда на Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената 

процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона 

за биологичното разнообразие за „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на 

с. Лъка, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция”, също не е 

приключила по предвидения от закона ред. 

Издаването на административен акт не може да се „обосновава“ 

на предположения и „вероятности“, а следва правилата на 

действащата нормативна уредба, към момента на процедиране на 

инвестиционното предложение по реда на Глава шеста от ЗООС, 

в т.ч. и съвместената процедура по оценка за съвместимост по 

реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Както изрично е посочено в писмо на Министъра на ОСВ от №26-

00-4/17.08.2021г., двете процедури се провеждат „независимо“ 

една от друга, а преценката за наличие на 
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обусловеност в процедурата по екологична оценка на посочения 

ПУП-ПРЗ е на компетентния орган - директорът на РИОСВ 

Бургас. 

Съгласно чл.27, пар.1 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета на Европа, държавите-членки въвеждат в 

сила законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата 

директива, 

до 5 декември 2010 г. Съгласно пар.130 от Директива (ЕС) 

2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета на Европа, 

задължението за транспониране на настоящата директива в 

националното право следва да се ограничи до разпоредбите, 

които представляват съществено изменение в сравнение с 

Директива 2009/28/ЕО. Задължението за транспониране на 

разпоредби, които са непроменени, произтича от посочената 

директива. 

Съгласно чл.36, пар.1 от Директива (ЕС) 2018/2001 на 

Европейския парламент и на Съвета на Европа, държавите членки 

въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните 

разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 2—13, 

членове 15—31 и член 37 и приложения II и III и приложения V—

IX, най-късно до 30 юни 2021г. 

Независимо от необходимостта от транспониране на директивите 

в националното законодателство, в случаите когато това не е 

извършено или транспонирането с неправилно, а разпоредбите на 

директивата са безусловни и достатъчно ясни и точни, е 

допустимо прякото позоваване на тях, поради което и на 

основание чл.156 ал.1 от АПи чл.55, ал.1 от АПК 

РЕШИХ: 

Оттеглям Решение № БС-1-ЕО-С/2021г. за спиране на процедура 

по Екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 444.12.26 по КК на с. 

Лъка, община Поморие с цел изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна конструкция“. 

Възобновявам производството по екологична оценка по реда на 

Глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура но оценка 

за съвместимост по реда на чл. 31 от 

Закона за биологичното разнообразие за „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на 

с. Лъка, община Поморие с цел „изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция“ с 

възложители „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ ЕАД. 



 

215 

 

 

РИОСВ-Бургас 

изх. № ПД-250(48)/06.12.2021 г. 

Относно: Възобновено 

производство по екологична 

оценка, извършвана по реда на 

глава  шеста от ЗООС, в т.ч. и 

съвместената процедура по 

оценка за съвместимост по реда 

на чл.31 от ЗБР за  поземлени 

имоти с идентификатори 

44425.12.24, 44425.12.25 и 

444.12.26 но КК на с. Лъка, 

община Поморие е цел 

изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала върху наземна 

конструкция“ с  възложители 

„ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛЕНЕРДЖИ“ 

ЕАД. 

 

С писмо Изх. № ПД-250(46)/30.11.2021г. на РИОСВ-Бургас, сте 

уведомени за издадено от директора на Инспекцията Решение № 

БС-1-ЕО-О/30.11.2021 г. за оттегляне на Решение № БС-1-ЕО-

С/2021г. за спиране на процедурата по Екологична оценка на 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 и 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, общ. Поморие е цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция". 

С Решението за оттегляне е възобновено производството по 

екологична оценка, извършвана по реда на Глава шеста от Закона 

за опазване на околната среда, в т.ч. и съвместената процедура по 

оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

1. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за 

биологичното разнообразие 

Предвид дадената положителна оценка на внесен коригиран 

Доклад по оценка за съвместимост (ДОСВ) за плана, е престъпено 

към следващия етап по реда на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на 

опазване на защитените зони - Наредбата за ОС. а именно 

публикуване на интернет страницата на Инспекцията на 

съобщение за плана, картен материал извън визуализациите в 

доклада и самият ДОС В за срок от 30 дни. На 21.06.2021г„ в 

законовоустановения срок на общественото обсъждане, в 

РИОСВ-Бургас постъпи становище на Българска фондация 

Биоразнообразие (БФБ). 

Във връзка с описаното до тук и на основание чл.25, ал.3, във 

връзка с чл.37 от Наредбата за ОС, приложено Ви предоставяме 

постъпило становище на БФБ, както и да внесете Ваше писмено 

становище в срок до 21.12.2021г. 

2. по отношение на изискванията  на глава шеста от Закона за 

опазване на околната среда. 

За продължаване на процедурата е необходимо за бъдат 

изпълнени дадените указания с писмо на РИОСВ – БУРГАС с 

изх.№ПД-250(26)/28.04.2021г., както следва: 

• Доклада за ЕО с всички приложения към него и  

нетехническо резюме в един екземпляр на хартиен и електронен 

носител; 

Следваща стъпка и действия, които са  

извършени по процедурата по екологична 

оценка (ЕО), след подновяване на 

процедурата с РЕШЕНИЕ №БС-1-ЕО-

О/30.11.2021г. за оттегляне на Решение № 

БС-1-ЕО-С/2021г.  за спиране на процедура 

по Екологична оценка на „ПУП-ПРЗ 

1. Провеждане на консултации по доклада по 

ЕО. в т.ч. приложенията към него (в т.ч ДОСВ 

(по смисъла на чл. 20 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми 

(НУРИЕОПП).  

Изготвено и публикувано съобщение за 

провеждане на консултации, което съдържа 

информацията по чл. 20, ал. 1, т. 1 от 

НУРИЕОПП; 

- Предоставяне доклада за ЕО с всички 

приложения към него на хартиен и 

електронен носител се внася в РИОСВ Бургас 

за провеждане на консултации на основание 

на чл. 20, ал. 3 от НУРИЕОПП. Към 

документацията е приложено и съобщението 

за провеждане на консултации. 
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• Документация за резултатите от консултациите с 

обществеността и си заинтересувани и засегнати органи и лица в 

т.ч. справка с мотиви за приемане или на получените мнения и 

предложения, както и мотиви за възлагане/отказа на допълване 

или преценяване за продължаване на консултациите по смисъла 

на чл. 20 от Наредбата за ЕО. 

При внасяне на посочената документация в РИОСВ възложителят 

следва да представи копие на документ за заплатена такса по чл. 

1, ал. 5, т. 3 (600 лв.) от Тарифата за таксите, които се събират в 

системата на МОСВ (утвърдена, приета с ПМС 136/19.05.2011г, 

ДВ бр.39/2011, поел. изм. доп., бр.З от 05.01.2018 г.). 

Сайт на изготвителите 

на настоящия Доклад 

за ЕО  

22.12.2021г. 

 

Сайт за обяви  

22.12.2021г. 
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Таблица 13 Проведени консултации по чл.20 от Наредбата за ЕО на Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична 

оценка на план „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите”, землище на с. Лъка,  

община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху наземна конструкция“, с възложители: 

„ЛЪКА ГЕЙМ” ЕАД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ” ЕАД 

Ведомство, 

организация, с които 

са проведени 

консултации 

Начин на провеждане 

на консултация 
Мотиви 

Приети/неприети Забележки, 

препоръки или предложения 

Българска фондация 

Биоразнообразие 

Писмо с изх. №04/04.02.2022г 

Заведено  с Вх. №  ПД – 250 

(72).04,02,2022 г. в РИОСВ-

Бургас,  Относно: Доклад за 

екологична оценка на „ПУП-ПРЗ 

за ПИ с идентификатори 

№№44425.12,24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „Вилите", 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху наземна 

конструкция възложители: "Лъка 

гейм" АД „Състейнабъл 

енерджи"ЕАД 

Българска фондация Биоразнообразие Възразява срещу 

процедирането, респ. Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ 

за ПИ с идентификатори №№44425.12,24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „Вилите", землище на с. лъка, община Поморие, 

с цел изграждане на фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ 

върху наземна конструкция с възложители: "Лъка гейм" АД 

„Състейнабъл енерджи" ЕАД. Мотиви: 

Като недопустимо спрямо предмета и целите на опазване в 

Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина, увреждайки големи 

площи от природни местообитания: 

•  6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас 

Thero-Brachypodietea, 

приоритетно 3а опазване местообитание, Включено В 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директивата - 69,97 ха 

в Неблагоприятно-незадоволително състояние {U1) 

• 62АО Източни субсредиземноморски сухи треви включено в 

Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директивата 6,69 ха в 

Неблагоприятно-лошо състояние (U2), както и видове и техните 

местообитания, хранителни и миграционни територии на видове 

от Приложение 3 на ЗБР и Приложение 2 на Директивата, най-

малко следните: 

•Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

•Голям нощник - Myotis myotis 

•Остроух нощник - Myotis blythii oxygnaihus 

•Ручейно пъстриче - Coenagrion ornatum 

•Шипобедрена сухоземна костенурка - Testudo graeca ibera 

•Шипшоопашата сухоземна костенурка - Е и testudo hermanni 

boettgeri 

•Пъстър смок - Eiaphe sauromates 

•Европейски лалугер - Spermophilus citel/us 

•Малък ястреб - Accipiter nisus 

•Обикновен мишелов Buteo buteo 

Експертите, разработили частта  по 

биоразнообразие и  експертния колектив на 

ДЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 

№№44425.12,24, 44425.12.25, 44425.12.26, 

М. „Вилите", землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа 

/ФЕЦ/ върху наземна конструкция с 

възложители: "Лъка гейм" АД 

„Състейнабъл енерджи" ЕАД – не приемат 

всички посочени мотиви в становището 

на Фондация „Биоразнообразие“,  поради 

факта, че  кумулативното въздействие се  

оценява  на 0,4%, много под допустимия с 

директивата 1%. Всички мотиви и 

оценки за въздействието  са   описани 

подробно  в раздел. 6.6. Биоразнообразие 

на Доклада. 
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•Керкенез - Fatco tinunculus 

•Малък креслив орел - Aquiia pomarina 

•Царски орел - Aquiia heiiaca 

•Видове om родовете Aiiium, Muscari, Ophrys, Romulea u gp., 

което е в противоречие c разпоредбите на Закона зa биологичното 

разнообразие и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Заповед 

за обявяване на Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина, а 

именно: 

1. Закон 3а биологичното разнообразие Чл. 5. Защитените зони по 

чл. 3, ал. 1, т. 1 са предназначени за опазване или възстановяване 

на благоприятното състояние на Включените в тях природни 

местообитания, както и на видовете в техния естествен район на 

разпространение. 

Чл. 35. Растителните, животинските и гъбните видове от дивата 

флора, фауна и микота на Република България се опазват в 

естествената им среда чрез: 

1.  съхраняване на техните местообитания в Националната 

екологична мрежа; 

2.  поставяне на видовете под режим на защита или на 

регулирано ползване; 

3.  поддържане или възстановяване на условията в 

местообитанията, съобразно екологичните изисквания на 

съответния вид;... 

Чл. 38. (*) {1} За животинските видове от приложение № 3 се 

забраняват: 

1.  всички форми на умишлено улавяне или убиване на 

екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи; 

2.  преследване и обезпокояване, особено през периодите 

на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и 

миграция; 

3.  унищожаване или вземане на яйца, включително в 

случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или 

преместване на гнезда; 

4.  увреждане или унищожаване на места за размножаване, 

почивка и струпване по време на миграция; 

Чл. 40. (1) За растителните видове от приложение № 3 се 

забраняват; 

1. брането, събирането, отрязването, изкореняването или 

друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени 

области на разпространение; 

II. Директива за природните местообитания: Член 6 
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1.  Държавите-членки определят необходимите 

консервационни мерки, които при необходимост включват 

подходящи планове за управление, специално разработени за 

териториите или включени в други развойни планове, и 

подходящи мерки от правно, административно и договорно 

естество, които да отговарят на екологичните изисквания на 

типовете естествени местообитания от приложение I и видовете 

от приложение II, срещащи се в тези райони. 

2.  Държавите-членки вземат подходящи мерки 3а 

предотвратяване в специалните защитени територии на 

влошаването на състоянието на естествените местообитания на 

видовете, както и обезпокояване на видовете, за които са 

определени териториите, доколкото това обезпокояване може да 

има значително въздействие с оглед на целите на настоящата 

директива. 

Ако в съответната област има приоритетен природен тип 

местообитание и/или приоритетен вид, единствените 

съображения, които могат да бъдат посочени, са свързаните със 

здравето на човека или обществената безопасност, с 

благоприятни въздействия върху околната среда от 

първостепенно значение или други наложителни причини от 

приоритетен обществен интерес съгласно становището на 

Комисията. 

III Заповед за обявяване на Защитена зона BG 0000151 Айтоска 

планина, 

2. Предмет на опазване 8 защитена зона BG0000151 „Айтоска 

планина" са: 

2.1.  следните типове природни местообитания по чл. 6, ал, 

1, т. 1 от Закона 3а биологичното разнообразие (ЗБ | 

-   6220 * Псввдостепи с житни и едногодишни растения от клас 

Thero-Brachypodtetea; 

-  62А0 Неточно субсреди^емнонорски сухи тревни съобщества; 

2.2.1.  бозайници - Пъстър пор (Vormeia peregusna}, Лалугер 

(Spermophitus citellus), Дългоух нощник (Myotis bechsteinii); 

2.2.2.  земноводни и влечуги - Пъстър смок (Elaphe 

sauromates), Шипоопашата костенурка(Tesfudo Hermann), 

Шипобедрвна костенурка (Testudo graeca);  

2.2.4. безгръбначни - Ценагрион (Руяейно пъстриче) (Coenagrton 

ornatum). 

3.Защитената зона no m. 1 се обявява c цел: 

проект на Интегриран план по своя предмет е такова, че изходът 

му предопредели този на Висящата в РИОСВ - Бургас 

административна процедура по настоящият ПУП-ПРЗ. 
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В тази връзка тази ЕО не следва да бъде процедирана до 

произнасяне на МОСВ с краен, влязъл в сила административен 

акт по започналата процедура по ЕО и ОС на Стратегията и 

Интегрираният национален план. Налице е хипотезата на чл. 54, 

ал.1, т.5, предложение първо на Административнопроцесуалния 

кодекс, според която административният орган следва да спре 

производството, при наличие на друго образувано 

административно производства,  когато издаването на акта не 

може да стане преди неговото приключване. 

 

С оглед на горното Българска фондация Биоразнообразие няма да 

изказва становище, относно качеството на ДЕО за настоящият 

ПУП-ПРЗ, за да не легитимира твърдения и заключения за едно 

по същество противоречащо на нормативни и административни 

актове действие в обществения интерес.  

Във връзка с горното Българска фондация Биоразнообразие 

настоява процедурата по одобряване на горния ПУП-ПРЗ да бъде 

прекратена като противоречаща на българското и европейското 

законодателство и нарушаваща принципите за допустимост. 

гр.София 4 февруари 2022г. С уважение: Румяна Иванова 

Сдружение „Зелени 

балкани“ 

Писмо с Изх. № 9/ 04.02.2022 

г.  

До 

Г-н Павел Маринов Директор 

на РИОСВ Бургас 

Относно: Доклад за ЕО на 

„ПУП-ПРЗ за ПИ №№ 

44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, 

землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция“ с 

възложители: “Лъка Гейм* 

АД н „Състейнабъл 

енерджи“ ЕАД 

 

  

 

Уважаеми г-н Маринов, 

Сдружение „Зелени Балкани“ изразява ОТРИЦАТЕЛ И О 

становище 

РИ № 

ЩИНА 

срещу Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ ЗА ПИ 

с идентификатори №44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. „Вилите“, землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична 

електрическс централа /фец/ върху наземна 

конструкция“ е възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

Считаме, че изграждането на фотоволтаична централа 

е недопустимо спрямо предмета и целите на опазване в 

Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина увреждайки 

големи (площи от природни местообитания: 

Експертите, разработили частта  по 

биоразнообразие и  експертния 

колектив на ДЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12,24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „Вилите", 

землище на с. лъка, община Поморие, с 

цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция с възложители: 

"Лъка гейм" АД „Състейнабъл 

енерджи" ЕАД – не приемат всички 

посочени мотиви в становището на 

СНЦ „Зелени балкани“,  поради 

факта, че  кумулативното 

въздействие се  оценява  на 0,4%, 

много под допустимия с директивата 

1%. Всички мотиви и оценки за 

въздействието  са   описани подробно  

в раздел. 6.6. Биоразнообразие на 

Доклада. 
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•  6220* Псевдостени с житни и едногодишни 

растения от клас Brachypodietea, приоритетно за опазване 

местообитание, включено в Приложение 

 1 на ЗБР и Приложение 1 на Директивата -в 

Неблагоприятно-незадоволително състояние (U1) в 

зоната, пряко засегнати 69,97 ха; 

•  62АО Източни субсредиземноморски сухи треви 

включено в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директивата в Неблагоприятно-лошо състояние (U2) в 

зоната, пряко засегнати 6,69 ха, както и видове и техните 

местообитания, хранителни и миграционни територии на 

видове от Приложение 3 на ЗБР и Приложение 2 на 

Директивата, най-малко следните: 

•              Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

•  Голям нощник —Myotis myotis 

•  Остроух нощник - Myotis blythii oxygnathus 

•  Ручейно пъстриче - Coemgrion ornaium 

•  Шипобедрена сухоземна костенурка - Testudo 

graeca tbera 

•  Шипоопашата сухоземна костенурка - Eutestudo 

Hermann! boettgeri 

•  Пъстър смок - Elaphe sauromates 

•  Европейски лалугер - Spermophilus citelivs 

•  Малък ястреб - Accipiter nisus 

•  Обикновен мишелов Buteo buteo 

•  Белошипа ветрушка - Falco naumami 

•  Малък креслив орел - Aquila pomarina 

•  Царски орел - Aquila heliaca 

•  Видове от родовете Allium, Muscari, Ophrys, 

Romulea и др., 

което е в противоречие с разпоредбите на Закона за 

биологичното разнообразие и Директива 92/43/ЕИО на 

Съвета за опазване на естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна и Заповед за обявяване на Защитена 

зона BG 0000151 Айтоска планина. 

Проведени наши проучвания чрез сателитна телеметрия 

на птици от вида белошипа ветрушка (Falco naumanni) 

показват, че района, в който е предвидено изграждането 

на фотоволтаичната централа се ползват като места за 
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хранене от птиците, гнездящи в колонията разположена 

на площадката на петролната рафинерия „Лукойл-

Нефтохим“. Припомняме, че само преди 10 г. видът беше 

изчезнал от българската фауна като гнездящ и се завърна 

след значителни усилия и инвестиции включително от 

ЕС, 

В заповедта за обявяване на 33 BG 0000151 Айтоска 

планина се посочва, че се обявява с цел; 

„...увеличаване па припаса на защитената зона по 

отношение на площта на природно местообитание с код 

62А0 в Черноморския биогеографски регион; 

подобряване па структурата и функциите на природни 

местообитания с кодове 6220*, 6240*, 91АА * и 91 МО в 

двата биогеографски региона; 

подобряване на структурата и функциите па природни 

местообитания с кодове 6210 (*важни местообитания на 

орхидеи), 62А0 и 6430 в частта от защитената зона, 

попадаща в Черноморския биогеографски регион; 

подобряване па местообитанията на видовете 

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и 

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в двата 

биогеографски региона...“ Както посочваме по-горе 

реализирането на ИП ще има въздействие върху 

посочените типове природни местообитания 6220* и 

62АО. 

В допълнение ЕК ясно е изразила становище, че за 

приоритетните типове природни местообитания 

единствените съображения, които могат да бъдат 

посочени за реализиране на дадено ИП, са свързаните с 

първостепенен обществен интерес (човешкото здраве, 

обществената безопасност и благоприятни въздействия 

върху околията среда). 

C уважение: Златка Николова 

председател на УС Сдружение „Зелени Балкани“ 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Борислав Иванов 

Ботев 

Адрес: гр. Плевен ул. 

Генерал Скобелев #20 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От  Борислав Иванов Ботев, 

получено на 04.02.2022 г. чрез 

обявената електронна поща на 

„Лемна Екоинвест – 

До Г-н Павел Маринов 

Директор на РИОСВ – Бургас 

Относно: Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ ЗА 

ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

 

Колективът разработващ ДЕО не 

приема за основателни депозираните в 

РИОСВ, Бургас 6 броя възражения, 

поради липса на мотиви и факти, с 
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e-mail: glavnia@mail.bg 

 

България“ АД, съгласно 

излъчената ОБЯВА за 

провеждане на консултации 

по чл.20 от Наредбата за ЕО  

Относно: качения на сайта на 

„Лемна Екоинвест – 

България“ АД  Доклад за 

екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С 

ИДЕНТИФИКАТОРИ 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА 

КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ 

АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ 

ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с възложители: 

“ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Борислав Иванов Ботев 

Адрес: гр. Плевен ул. Генерал Скобелев #20 

e-mail: glavnia@mail.bg 

Уважаеми г-н Маринов, 

Възразявам срещу представения на 6.1.2021 г. за 

обществен достъп Доклад за екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА 

С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

Като недопустим спрямо предмета и целите на опазване в 

Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина увреждайки 

големи площи от природни местообитания, а именно: 

• 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от 

клас Thero-Brachypodietea, приоритетно за опазване 

местообитание, включено в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директивата –в Неблагоприятно-

незадоволително състояние (U1) в зоната, пряко засегнати 

69,97 ха; 

• 62АО Източни субсредиземноморски сухи треви 

включено в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директивата в Неблагоприятно-лошо състояние (U2) в 

зоната, пряко засегнати 6,69 ха 

както и видове и техните местообитания, хранителни и 

миграционни територии на видове от Приложение 3 на 

ЗБР и Приложение 2 на Директивата, най-малко следните: 

• Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

• Голям нощник – Myotis myotis 

• Остроух нощник - Myotis blythii оxygnathus 

• Ручейно пъстриче – Coenagrion ornatum 

които се  оспорва доклада. Всички 

възражения съдържат еднотипен списък 

от имена на животни без конкретна 

мотивация за всеки един от тях, какво 

се нарушава, степен на въздействие в 

краткосрочен и дългосрочен план в 

защитената зона. Няма мотиви и факти 

с какво са застрашени тези видове, при 

реализиране на проекта, както и 

наличие на въздействия, които са в 

разрез с приетия праг от 1% на 

очаквани сериозни въздействия 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС. 

Експертите, разработили частта  по 

биоразнообразие и  експертния 

колектив на ДЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12,24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „Вилите", 

землище на с. лъка, община Поморие, с 

цел изграждане на фотоволтаична 

електрически централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция" с възложители: 

"Лъка гейм" АД „Състейнабъл 

енерджи" ЕАД – не приемат посочените 

мотиви във  възражението 

на  Борислав Иванов Ботев,  поради 

факта, че  кумулативното въздействие 

се  оценява  на 0,4%, много под 

допустимия с директивата 1%. Всички 

мотиви и оценки за въздействието  са   

описани подробно  в раздел. 6.6. 

Биоразнообразие на Доклада. 
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• Шипобедрена сухоземна костенурка – Testudo graeca 

ibera 

• Шипшоопашата сухоземна костенурка - Eutestudo 

hermanni boettgeri 

• Пъстър смок – Elaphe sauromates 

• Европейски лалугер – Spermophilus citellus 

• Малък ястреб – Accipiter nisus 

• Обикновен мишелов Buteo buteo 

• Керкенез - Falco tinunculus 

• Малък креслив орел - Aquila pomarina 

• Царски орел - Aquila heliaca 

• Видове от родовете Allium, Muscari, Ophrys, Romulea и 

др., 

което е в противоречие с чл. 5, чл. 35, чл. 38 и чл. 40 на 

Законa за биологичното разнообразие и чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна, 

както и на т.т. 2 и 3 от Заповед за обявяване на Защитена 

зона BG 0000151 Айтоска планина. 

Във връзка с горното настоявам процедурата по 

одобряване на горния ПУП-ПРЗ да бъде прекратена като 

противоречаща на българското и европейското 

законодателство и нарушаваща принципите за 

допустимост. 

С уважение: Борислав Ботев 

Дата 04.02.2022 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Кремена Златева 

Ватева 

Адрес по лична карта: гр. 

Айтос, ул. "Паркова" 14 

Адрес за кореспонденция: 

гр. Бургас, бул. "Сан 

Стефано" 107, вх. А, ет. 9, 

ап. 9 

e-mail: 

kremena.z.vateva@gmail.co

m 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От   Кремена Златева Ватева, 

получено на 04.02.2022 г. чрез 

обявената електронна поща на 

„Лемна Екоинвест – 

България“ АД, съгласно 

излъчената ОБЯВА за 

провеждане на консултации 

по чл.20 от Наредбата за ЕО  

Относно: качения на сайта на 

„Лемна Екоинвест – 

България“ АД  Доклад за 

екологична оценка на „ПУП-

From: Kremena Vateva <kremena.z.vateva@gmail.com> 

Sent: Friday, February 04, 2022 12:59 PM 

To: office@lemna-ecoinvest.com; riosvbs@unacs.bg 

Subject: Възражение относно изграждане на ФЕЦ в 

Защитена зона Айтоска планина 

 До 

Г-н Павел Маринов 

Директор на РИОСВ – Бургас 

Относно: Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ ЗА 

ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ 

Колективът разработващ ДЕО не 

приема за основателни депозираните в 

РИОСВ, Бургас 6 броя възражения, 

поради липса на мотиви и факти, с 

които се  оспорва доклада. Всички 

възражения съдържат еднотипен списък 

от имена на животни без конкретна 

мотивация за всеки един от тях, какво 

се нарушава, степен на въздействие в 

краткосрочен и дългосрочен план в 

защитената зона. Няма мотиви и факти 

с какво са застрашени тези видове, при 

реализиране на проекта, както и 
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ПРЗ ЗА ПИ С 

ИДЕНТИФИКАТОРИ 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА 

КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ 

АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с възложители: 

“ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

 ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Кремена Златева Ватева 

Адрес по лична карта: гр. Айтос, ул. "Паркова" 14 

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, бул. "Сан Стефано" 

107, вх. А, ет. 9, ап. 9 

e-mail: kremena.z.vateva@gmail.com 

 Уважаеми г-н Маринов, 

Възразявам срещу представения на 6.1.2021 г. за 

обществен достъп Доклад за екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА 

С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

като недопустим спрямо предмета и целите на опазване в 

Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина, увреждайки 

големи площи от природни местообитания, а именно: 

• 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от 

клас Thero-Brachypodietea, приоритетно за опазване 

местообитание, включено в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директивата –в Неблагоприятно-

незадоволително състояние (U1) в зоната, пряко засегнати 

69,97 ха; 

• 62АО Източни субсредиземноморски сухи треви 

включено в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директивата в Неблагоприятно-лошо състояние (U2) в 

зоната, пряко засегнати 6,69 ха 

както и видове и техните местообитания, хранителни и 

миграционни територии на видове от Приложение 3 на 

ЗБР и Приложение 2 на Директивата, най-малко следните: 

• Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

• Голям нощник – Myotis myotis 

• Остроух нощник - Myotis blythii оxygnathus 

• Ручейно пъстриче – Coenagrion ornatum 

наличие на въздействия, които са в 

разрез с приетия праг от 1% на 

очаквани сериозни въздействия 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС. 

Експертите, разработили частта  по 

биоразнообразие и  експертния 

колектив на ДЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12,24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „Вилите", 

землище на с. лъка, община Поморие, с 

цел изграждане на фотоволтаична 

електрически централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция" с възложители: 

"Лъка гейм" АД „Състейнабъл 

енерджи" ЕАД – не приемат посочените 

мотиви във  възражението 

на   Кремена Златева Ватева,  поради 

факта, че  кумулативното въздействие 

се  оценява  на 0,4%, много под 

допустимия с директивата 1%. Всички 

мотиви и оценки за въздействието  са   

описани подробно  в раздел. 6.6. 

Биоразнообразие на Доклада. 
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• Шипобедрена сухоземна костенурка – Testudo graeca 

ibera 

• Шипшоопашата сухоземна костенурка - Eutestudo 

hermanni boettgeri 

• Пъстър смок – Elaphe sauromates 

• Европейски лалугер – Spermophilus citellus 

• Малък ястреб – Accipiter nisus 

• Обикновен мишелов Buteo buteo 

• Керкенез - Falco tinunculus 

• Малък креслив орел - Aquila pomarina 

• Царски орел - Aquila heliaca 

• Видове от родовете Allium, Muscari, Ophrys, Romulea и 

др., 

което е в противоречие с чл. 5, чл. 35, чл. 38 и чл. 40 на 

Законa за биологичното разнообразие и чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна , 

както и на т.т. 2 и 3 от Заповед за обявяване на Защитена 

зона BG 0000151 Айтоска планина. 

 Във връзка с горното настоявам процедурата по 

одобряване на горния ПУП-ПРЗ да бъде прекратена като 

противоречаща на българското и европейското 

законодателство и нарушаваща принципите за 

допустимост. 

 С уважение: 

Кремена Ватева 

 Дата: 04.02.2022 г. 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Таня Красимирова 

Калинова 

Адрес: гр. Айтос, ул. 

Хаджи Димитър 7 

e-mail: tanya_k@abv.bg 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От    Таня Красимирова 

Калинова, получено на 

04.02.2022 г. чрез обявената 

електронна поща на „Лемна 

Екоинвест – България“ АД, 

съгласно излъчената ОБЯВА 

за провеждане на консултации 

по чл.20 от Наредбата за ЕО  

Относно: качения на сайта на 

„Лемна Екоинвест – 

България“ АД  Доклад за 

From: Tanya Kalinova [mailto:tanya_k@abv.bg]  

Sent: Friday, February 4, 2022 9:47 PM 

To: office@lemna-ecoinvest.com; riosvbs_direktor@unacs.bg 

Subject: Строеж на фотоволтаичен парк в разрез със 

закона 

До Г-н Павел Маринов 

Директор на РИОСВ – Бургас 

Относно: Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ ЗА 

ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ 

Колективът разработващ ДЕО не 

приема за основателни депозираните в 

РИОСВ, Бургас 6 броя възражения, 

поради липса на мотиви и факти, с 

които се  оспорва доклада. Всички 

възражения съдържат еднотипен списък 

от имена на животни без конкретна 

мотивация за всеки един от тях, какво 

се нарушава, степен на въздействие в 

краткосрочен и дългосрочен план в 

защитената зона. Няма мотиви и факти 

с какво са застрашени тези видове, при 
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екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С 

ИДЕНТИФИКАТОРИ 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА 

КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ 

АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с възложители: 

“ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Таня Красимирова Калинова 

Адрес: гр. Айтос, ул. Хаджи Димитър 7 

e-mail: tanya_k@abv.bg 

Уважаеми г-н Маринов, 

Възразявам срещу представения на 6.1.2021 г. за 

обществен достъп Доклад за екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА 

С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

Като недопустим спрямо предмета и целите на опазване в 

Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина увреждайки 

големи площи от природни местообитания, а именно: 

• 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от 

клас Thero-Brachypodietea, приоритетно за опазване 

местообитание, включено в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директивата –в Неблагоприятно-

незадоволително състояние (U1) в зоната, пряко засегнати 

69,97 ха; 

• 62АО Източни субсредиземноморски сухи треви 

включено в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директивата в Неблагоприятно-лошо състояние (U2) в 

зоната, пряко засегнати 6,69 ха 

както и видове и техните местообитания, хранителни и 

миграционни територии на видове от Приложение 3 на 

ЗБР и Приложение 2 на Директивата, най-малко следните: 

• Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

• Голям нощник – Myotis myotis 

• Остроух нощник - Myotis blythii оxygnathus 

• Ручейно пъстриче – Coenagrion ornatum 

• Шипобедрена сухоземна костенурка – Testudo graeca 

ibera 

реализиране на проекта, както и 

наличие на въздействия, които са в 

разрез с приетия праг от 1% на 

очаквани сериозни въздействия 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС. 

 

Експертите, разработили частта  по 

биоразнообразие и  експертния 

колектив на ДЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12,24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „Вилите", 

землище на с. лъка, община Поморие, с 

цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция" с възложители: 

"Лъка гейм" АД „Състейнабъл 

енерджи" ЕАД – не приемат посочените 

мотиви във  възражението 

на    Таня Красимирова Калинова ,  

поради факта, че  кумулативното 

въздействие се  оценява  на 0,4%, много 

под допустимия с директивата 1%. 

Всички мотиви и оценки за 

въздействието  са   описани подробно  в 

раздел. 6.6. Биоразнообразие на 

Доклада. 



 

228 

 

• Шипшоопашата сухоземна костенурка - Eutestudo 

hermanni boettgeri 

• Пъстър смок – Elaphe sauromates 

• Европейски лалугер – Spermophilus citellus 

• Малък ястреб – Accipiter nisus 

• Обикновен мишелов Buteo buteo 

• Керкенез - Falco tinunculus 

• Малък креслив орел - Aquila pomarina 

• Царски орел - Aquila heliaca 

• Видове от родовете Allium, Muscari, Ophrys, Romulea и 

др., 

което е в противоречие с чл. 5, чл. 35, чл. 38 и чл. 40 на 

Закона за биологичното разнообразие и чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна , 

както и на т.т. 2 и 3 от Заповед за обявяване на Защитена 

зона BG 0000151 Айтоска планина. 

Във връзка с горното настоявам процедурата по 

одобряване на горния ПУП-ПРЗ да бъде прекратена като 

противоречаща на българското и европейското 

законодателство и нарушаваща принципите за 

допустимост. 

С уважение: Таня Калинова 

Дата 04.02.2022 

 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Тенчо Петков Петков 

Адрес: с.Ливада, Общ. 

Камено 

e-mail: 

teasdesign@gmail.com 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От     Тенчо Петков Петков, 

получено на 04.02.2022 г. чрез 

обявената електронна поща на 

„Лемна Екоинвест – 

България“АД, съгласно 

излъчената ОБЯВА за 

провеждане на консултации 

по чл.20 от Наредбата за ЕО  

Относно: качения на сайта на 

„Лемна Екоинвест – 

България“АД  Доклад за 

екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С 

Директор на РИОСВ – Бургас 

Относно: Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ ЗА 

ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ 

ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с възложители: 

“ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Тенчо Петков Петков 

Адрес: с.Ливада, Общ. Камено 

e-mail: teasdesign@gmail.com 

Уважаеми г-н Маринов, 

Колективът разработващ ДЕО не 

приема за основателни депозираните в 

РИОСВ, Бургас 6 броя възражения, 

поради липса на мотиви и факти, с 

които се  оспорва доклада. Всички 

възражения съдържат еднотипен списък 

от имена на животни без конкретна 

мотивация за всеки един от тях, какво 

се нарушава, степен на въздействие в 

краткосрочен и дългосрочен план в 

защитената зона. Няма мотиви и факти 

с какво са застрашени тези видове, при 

реализиране на проекта, както и 

наличие на въздействия, които са в 
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ИДЕНТИФИКАТОРИ 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА 

КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ 

АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

Възразявам срещу представения на 6.1.2021 г. за 

обществен достъп Доклад за екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА 

С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

Като недопустим спрямо предмета и целите на опазване в 

Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина увреждайки 

големи площи от природни местообитания, а именно: 

• 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от 

клас Thero-Brachypodietea, приоритетно за опазване 

местообитание, включено в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директивата –в Неблагоприятно-

незадоволително състояние (U1) в зоната, пряко засегнати 

69,97 ха; 

• 62АО Източни субсредиземноморски сухи треви 

включено в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директивата в Неблагоприятно-лошо състояние (U2) в 

зоната, пряко засегнати 6,69 ха 

както и видове и техните местообитания, хранителни и 

миграционни територии на видове от Приложение 3 на 

ЗБР и Приложение 2 на Директивата, най-малко следните: 

• Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

• Голям нощник – Myotis myotis 

• Остроух нощник - Myotis blythii оxygnathus 

• Ручейно пъстриче – Coenagrion ornatum 

• Шипобедрена сухоземна костенурка – Testudo graeca 

ibera 

• Шипшоопашата сухоземна костенурка - Eutestudo 

hermanni boettgeri 

• Пъстър смок – Elaphe sauromates 

• Европейски лалугер – Spermophilus citellus 

• Малък ястреб – Accipiter nisus 

• Обикновен мишелов Buteo buteo 

• Керкенез - Falco tinunculus 

• Малък креслив орел - Aquila pomarina 

разрез с приетия праг от 1% на 

очаквани сериозни въздействия 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС. 

 

Експертите, разработили частта  по 

биоразнообразие и  експертния 

колектив на ДЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12,24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „Вилите", 

землище на с. лъка, община Поморие, с 

цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция" с възложители: 

"Лъка гейм" АД „Състейнабъл 

енерджи" ЕАД – не приемат посочените 

мотиви във  възражението 

на     Тенчо Петков Петков,  поради 

факта, че  кумулативното въздействие 

се  оценява  на 0,4%, много под 

допустимия с директивата 1%. Всички 

мотиви и оценки за въздействието  са   

описани подробно  в раздел. 6.6. 

Биоразнообразие на Доклада. 
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• Царски орел - Aquila heliaca 

• Видове от родовете Allium, Muscari, Ophrys, Romulea и 

др., 

което е в противоречие с чл. 5, чл. 35, чл. 38 и чл. 40 на 

Законa за биологичното разнообразие и чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна , 

както и на т.т. 2 и 3 от Заповед за обявяване на Защитена 

зона BG 0000151 Айтоска планина. 

Във връзка с горното настоявам процедурата по 

одобряване на горния ПУП-ПРЗ да бъде прекратена като 

противоречаща на българското и европейското 

законодателство и нарушаваща принципите за 

допустимост. 

С уважение: Тенчо Петков 

Дата: 04.02.2022  

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Биляна Маринова 

Дешева 

Адрес: гр. София 

e-mail: 

bilianadesheva@yahoo.com 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От Биляна Маринова Дешева, 

получено на 06.02.2022 г. чрез 

обявената електронна поща на 

„Лемна Екоинвест – 

България“АД, съгласно 

излъчената ОБЯВА за 

провеждане на консултации 

по чл.20 от Наредбата за ЕО  

Относно: качения на сайта на 

„Лемна Екоинвест – 

България“АД  Доклад за 

екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С 

ИДЕНТИФИКАТОРИ 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА 

До Г-н Павел Маринов 

Директор на РИОСВ – Бургас 

Уважаеми г-н Маринов, 

Възразявам срещу представения на 6.1.2021 г. за 

обществен достъп Доклад за екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА 

С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

Като недопустим спрямо предмета и целите на опазване в 

Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина увреждайки 

големи площи от природни местообитания, а именно: 

• 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от 

клас Thero-Brachypodietea, приоритетно за опазване 

местообитание, включено в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директивата –в Неблагоприятно-

незадоволително състояние (U1) в зоната, пряко засегнати 

69,97 ха; 

• 62АО Източни субсредиземноморски сухи треви 

включено в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Колективът разработващ ДЕО не 

приема за основателни депозираните в 

РИОСВ, Бургас 6 броя възражения, 

поради липса на мотиви и факти, с 

които се  оспорва доклада. Всички 

възражения съдържат еднотипен списък 

от имена на животни без конкретна 

мотивация за всеки един от тях, какво 

се нарушава, степен на въздействие в 

краткосрочен и дългосрочен план в 

защитената зона. Няма мотиви и факти 

с какво са застрашени тези видове, при 

реализиране на проекта, както и 

наличие на въздействия, които са в 

разрез с приетия праг от 1% на 

очаквани сериозни въздействия 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС. 

Експертите, разработили частта  по 

биоразнообразие и  експертния 

колектив на ДЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12,24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „Вилите", 

землище на с. лъка, община Поморие, с 
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КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ 

АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

Директивата в Неблагоприятно-лошо състояние (U2) в 

зоната, пряко засегнати 6,69 ха 

както и видове и техните местообитания, хранителни и 

миграционни територии на видове от Приложение 3 на 

ЗБР и Приложение 2 на Директивата, най-малко следните: 

• Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

• Голям нощник – Myotis myotis 

• Остроух нощник - Myotis blythii оxygnathus 

• Ручейно пъстриче – Coenagrion ornatum 

• Шипобедрена сухоземна костенурка – Testudo graeca 

ibera 

• Шипшоопашата сухоземна костенурка - Eutestudo 

hermanni boettgeri 

• Пъстър смок – Elaphe sauromates 

• Европейски лалугер – Spermophilus citellus 

• Малък ястреб – Accipiter nisus 

• Обикновен мишелов Buteo buteo 

• Керкенез - Falco tinunculus 

• Малък креслив орел - Aquila pomarina 

• Царски орел - Aquila heliaca 

• Видове от родовете Allium, Muscari, Ophrys, Romulea и 

др., 

което е в противоречие с чл. 5, чл. 35, чл. 38 и чл. 40 на 

Закона за биологичното разнообразие и чл. 6 на 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на 

естествените местообитания и на дивата флора и фауна , 

както и на т.т. 2 и 3 от Заповед за обявяване на Защитена 

зона BG 0000151 Айтоска планина. 

Във връзка с горното настоявам процедурата по 

одобряване на горния ПУП-ПРЗ да бъде прекратена като 

противоречаща на българското и европейското 

законодателство и нарушаваща принципите за 

допустимост. 

С уважение, 

Биляна 

Дата: 06.02.2022 г. 

цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция" с възложители: 

"Лъка гейм" АД „Състейнабъл 

енерджи" ЕАД – не приемат посочените 

мотиви във  възражението 

на Биляна Маринова Дешева,  поради 

факта, че  кумулативното въздействие 

се  оценява  на 0,4%, много под 

допустимия с директивата 1%. Всички 

мотиви и оценки за въздействието  са   

описани подробно  в раздел. 6.6. 

Биоразнообразие на Доклада. 
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ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От  Яна Николаева 

Манова 

Адрес: гр. София 

e-mail: 

yana.n.manova@gmail.co

m 

ДО 

Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-

БУРГАС 

ВЪЗРАЖЕНИЕ  От 

Яна Николаева Манова , 

получено на 04.02.2022 г. чрез 

обявената електронна поща на 

„Лемна Екоинвест – 

България“АД, съгласно 

излъчената ОБЯВА за 

провеждане на консултации 

по чл.20 от Наредбата за ЕО  

Относно: качения на сайта на 

„Лемна Екоинвест – 

България“АД  Доклад за 

екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С 

ИДЕНТИФИКАТОРИ 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА 

КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ 

АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

From: Yana Manova [mailto:yana.n.manova@gmail.com] 

Sent: Friday, February 4, 2022 1:37 PM 

To: office@lemna-ecoinvest.com 

Subject: Възражение 

  До 

Г-н Павел Маринов 

Директор на РИОСВ – Бургас 

Относно: Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ ЗА 

ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА /ФЕЦ/ 

ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с възложители: 

“ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

                   ВЪЗРАЖЕНИЕ 

От  Яна Николаева Манова 

Адрес: гр. София 

e-mail: yana.n.manova@gmail.com 

 Уважаеми г-н Маринов, 

Възразявам срещу представения на 6.1.2021 г. за 

обществен достъп Доклад за екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ №№44425.12.24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, ЗЕМЛИЩЕ НА 

С. ЛЪКА, ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ 

НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

Като недопустим спрямо предмета и целите на опазване в 

Защитена зона BG 0000151 Айтоска планина увреждайки 

големи площи от природни местообитания, а именно: 

• 6220* Псевдостепи с житни и едногодишни растения от 

клас Thero-Brachypodietea, приоритетно за опазване 

местообитание, включено в Приложение 1 на ЗБР и 

Приложение 1 на Директивата –в Неблагоприятно-

незадоволително състояние (U1) в зоната, пряко засегнати 

69,97 ха; 

• 62АО Източни субсредиземноморски сухи треви 

включено в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

 

Колективът разработващ ДЕО не 

приема за основателни депозираните в 

РИОСВ, Бургас 6 броя възражения, 

поради липса на мотиви и факти, с 

които се  оспорва доклада. Всички 

възражения съдържат еднотипен списък 

от имена на животни без конкретна 

мотивация за всеки един от тях, какво 

се нарушава, степен на въздействие в 

краткосрочен и дългосрочен план в 

защитената зона. Няма мотиви и факти 

с какво са застрашени тези видове, при 

реализиране на проекта, както и 

наличие на въздействия, които са в 

разрез с приетия праг от 1% на 

очаквани сериозни въздействия 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС. 

 

Експертите, разработили частта  по 

биоразнообразие и  експертния 

колектив на ДЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12,24, 

44425.12.25, 44425.12.26, М. „Вилите", 

землище на с. лъка, община Поморие, с 

цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция възложители: 

"Лъка гейм" АД „Състейнабъл 

енерджи" ЕАД – не приемат посочените 

мотиви във  възражението 

на   Яна Николаева Манова,  поради 

факта, че  кумулативното въздействие 

се  оценява  на 0,4%, много под 

допустимия с директивата 1%. Всички 

мотиви и оценки за въздействието  са   

описани подробно  в раздел. 6.6. 

Биоразнообразие на Доклада. 
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Директивата в Неблагоприятно-лошо състояние (U2) в 

зоната, пряко засегнати 6,69 ха, както и видове и техните 

местообитания, хранителни и миграционни територии на 

видове от Приложение 3 на ЗБР и Приложение 2 на 

Директивата, най-малко следните: 

• Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

• Голям нощник – Myotis myotis 

• Остроух нощник - Myotis blythii оxygnathus 

• Ручейно пъстриче – Coenagrion ornatum 

• Шипобедрена сухоземна костенурка – Testudo graeca 

ibera 

• Шипшоопашата сухоземна костенурка - Eutestudo 

hermanni boettgeri 

• Пъстър смок – Elaphe sauromates 

• Европейски лалугер – Spermophilus citellus 

• Малък ястреб – Accipiter nisus 

• Обикновен мишелов Buteo buteo 

• Керкенез - Falco tinunculus 

• Малък креслив орел - Aquila pomarina 

• Царски орел - Aquila heliaca 

• Видове от родовете Allium, Muscari, Ophrys, Romulea и 

др., 

което е в противоречие с чл. 5, чл. 35, чл. 38 и чл. 40 на 

Законa за биологичното разнообразие и чл. 6 на Директива 

92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна , както и на т.т. 

2 и 3 от Заповед за обявяване на Защитена зона BG 0000151 

Айтоска планина. 

Във връзка с горното настоявам процедурата по 

одобряване на горния ПУП-ПРЗ да бъде прекратена като 

противоречаща на българското и европейското 

законодателство и нарушаваща принципите за 

допустимост. 

 С уважение: 

04.02.2022 г 
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ВЪЗРАЖЕНИЕ 

от 

Виолета Атанасова 

Диянова  

адрес: гр.Бургас, 

ж.к.„Възраждане“ бл.41, 

вх.2, ет.8, ап.22 e-mail: 

via_victoria@abv.bg 

ДО 

Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-

БУРГАС 

ВЪЗРАЖЕНИЕ  От 

Виолета Атанасова Диянова, 

получено на 06.02.2022 г. чрез 

обявената електронна поща на 

„Лемна Екоинвест – 

България“АД, съгласно 

излъчената ОБЯВА за 

провеждане на консултации 

по чл.20 от Наредбата за ЕО  

Относно: качения на сайта на 

„Лемна Екоинвест – 

България“АД  Доклад за 

екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ ЗА ПИ С 

ИДЕНТИФИКАТОРИ 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, М. „ВИЛИТЕ“, 

ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЪКА, 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ, С ЦЕЛ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ФОТОВОЛТАИЧНА 

ЕЛЕКРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА 

/ФЕЦ/ ВЪРХУ НАЗЕМНА 

КОНСТРУКЦИЯ“ с 

възложители: “ЛЪКА ГЕЙМ“ 

АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ЕАД 

ДО 

Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС 

ВЪЗРАЖЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ Г-Н МАРИНОВ, 

Възразявам срещу представения на 06.01.2021 г. за 

обществен достъп Доклад за екологична оценка на „ПУП-

ПРЗ за ПИ с идентификатори № № 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26, м. Вилите, землище на с. Лъка, 

община Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична 

електрическа централа /ФЕЦ/ върху наземна конструкция“ 

с възложители: „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД, като недопустим 

спрямо предмета и целите на опазване в Защитена зона BG 

0000151 Айтоска планина, увреждайки големи площи от 

природни местообитания, а именно: 

•  6220* Псевдостепи с житни и едногодишни 

растения от клас Thero-Brachypodietea, приоритетно за 

опазване местообитание, включено в Приложение 1 на ЗБР 

и Приложение 1 на Директивата - в Неблагоприятно-

незадоволително състояние (U1) в зоната, пряко засегнати 

69,97 ха, 

•  62АО Източни субсредиземноморски сухи треви 

включено в Приложение 1 на ЗБР и Приложение 1 на 

Директивата в Неблагоприятно-лошо състояние (U2) в 

зоната, пряко засегнати 6,69 ха, 

както и видове и техните местообитания, хранителни и 

миграционни територии на видове от Приложение 3 на ЗБР 

и Приложение 2 на Директивата, най-малко следните: 

•  Европейски пъстър пор - Vormela peregusna 

•  Г олям нощник - Myotis myotis 

•  Остроух нощник - Myotis blythii оxygnathus 

•  Ручейно пъстриче - Coenagrion ornatum 

•  Шипобедрена сухоземна костенурка - Testudo graeca 

ibera 

•  Шипшоопашата сухоземна костенурка - Eutestudo 

hermanni boettgeri 

•  Пъстър смок - Elaphe sauromates 

•  Европейски лалугер - Spermophilus citellus 

•  Малък ястреб - Accipiter nisus 

Колективът разработващ ДЕО не 

приема за основателни депозираните в 

РИОСВ, Бургас 6 броя възражения, 

поради липса на мотиви и факти, с 

които се  оспорва доклада. Всички 

възражения съдържат еднотипен списък 

от имена на животни без конкретна 

мотивация за всеки един от тях, какво 

се нарушава, степен на въздействие в 

краткосрочен и дългосрочен план в 

защитената зона. Няма мотиви и факти 

с какво са застрашени тези видове, при 

реализиране на проекта, както и 

наличие на въздействия, които са в 

разрез с приетия праг от 1% на 

очаквани сериозни въздействия 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС. 
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•  Обикновен мишелов Buteo buteo 

•  Керкенез - Falco tinunculus 

•  Малък креслив орел - Aquila pomarina 

•  Царски орел - Aquila heliaca 

•  Видове от родовете Allium, Muscari, Ophrys, 

Romulea и др.,  

което е в противоречие с чл.5, чл.35, чл.38 и чл.40 на Закона 

за биологичното разнообразие и чл.6 на Директива 

92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените 

местообитания и на дивата флора и фауна, както и на т.2 и 

т.3 от Заповед за обявяване на Защитена зона BG 0000151 

Айтоска планина. 

Във връзка с горното настоявам процедурата по 

одобряване на горния ПУП-ПРЗ да бъде прекратена като 

противоречаща на българското и европейското 

законодателство и нарушаваща принципите за 

допустимост.  

Digitally signed by Viol eta Atanasova Diyanova 

Viol eta Atanasova 

Date: 2022.02.06 14:21:51 +02'00' 

С уважение: 

Дата: 06.02.2022 г. 

РЗИ Бургас 

Министерство на 

здравеопазването 

Писмо с изх. № 10-7-

1/25.01.2022 г. Относно: 

Становище по Доклад по 

екологична оценка за ПУП-

ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 с 

цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция, 

местност ''Вилите”, землище с. 

Лъка, Община Поморие, с 

възложители: "Лъка Гейм” АД 

и "Състейнабъл Енерджи" 

ЕАД, входирано в РЗИ- Бургас 

на 11.01.2022г. 

ДО Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ ДИРЕКТОР РИОСВ 

Ж.К. „ЛАЗУР“, УЛ. „ПЕРУЩИЦА“ № 67, ЕТ. 3 ГР. 

БУРГАС 

На Ваш № ПД-250(61)/07.01.2022г. 

УВАЖАЕМИ Г-Н МАРИНОВ, 

След разглеждане на Доклад по екологична оценка за 

ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 с цел изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала върху наземна 

конструкция, във връзка с чл.20, ал. 3, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми и във връзка с спецификата на обекта, 

както и предвидените за изграждане 56 бр. трафопостове и 

нова подстанция, РЗИ-Бургас Ви информира, че с писмо е 

поискала указване на методично указание от страна на 

НЦОЗА при определяне на степента на значимост на 

въздействието и риска за човешкото здраве. 

След получено методично указание от  
НЦОЗА и положително становище на 

центъра,  Регионалната  здравна 

инспекция потвърждава  и изразява 

също положително становището  за 

ДЕО за цитирания обект по отношение 

степента на значимост на въздействието 

и риска за човешкото здраве. 

Постъпилото положително становище 

на РЗИ е на разположение в 

деловодството РИОСВ-Бургас. 
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 РЗИ-Бургас ще издаде становище за ДЕО за 

горецитирания обект по отношение степента на значимост 

на въздействието и риска за човешкото здраве след 

получаване на методично указание от НЦОЗА. 

С уважение, 

Д-Р ГЕОРГИ ПАЗДЕРОВ 

Директор Регионална здравна инспекция 

БДЧР - ВАРНА 

Писмо с вх. №2б-00-

5325/А2/06.01.2022 г. на 

БДЧР-Варна   
Относно: Становище по 

Доклад по екологична оценка 

за ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 44425.12.24, 

44425.12.25 и 44425.12.26 с 

цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция, 

местност ''Вилите”, землище с. 

Лъка, Община Поморие, с 

възложители: "Лъка Гейм” АД 

и "Състейнабъл Енерджи" 

ЕАД 

На Ваш Изх. № ПД -250/60/07.01.2022г. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ, 

Във връзка с Ваше писмо относно, изготвен доклад за 

екологична оценка на план („ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26, м. Вилите”, землище на с. Лъка, община 

Поморие, с цел изграждане на фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху наземна конструкция“, с 

възложител: „ЛЪКА ГЕЙМ” ЕАД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ” ЕАД, съгласно чл. 20, т, 3 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, и след преглед на предоставения 

Доклад и съпътстващата документация, изразявам 

следното становище:  

1.  БДЧР е изразила становище с писмо с изх, № 26-

00-5325/А1/18.05.2021 г. до изпълнителния директор на 

„Лемна Екоинвест-България” АД, по чл. чл. 19 и 19а от 

Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми, относно 

Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична 

оценка на план „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 

№№44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26, м. „Вилите”, 

землище на с. Лъка, община Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ върху 

наземна конструкция. 

В БДЧР не е постъпвало искане на становище по реда на 

чл. 155, ал.1, т.23 от Закона (ЗВ) за горепосочения доклад. 

2. Представените цели и съдържание на 

ДЕО, отговарят на изискванията. В 

доклада са взети предвид становище с 

изх. № 26-00-5325/А1/18.05.2021 г. на 
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БДЧР, а именно: 
•  Представена е информация за връзката с План за 

управление на речните (ПУРБ 2016 - 2021г.) за 

Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС, План за 

управление на  риска от наводнения (ПУРН 2016 -2021 г.), 

съгласно РДВ 2007/60/ЕС. 

•  Описанието и анализът на компонентите и на околната 

среда в част „Води“ са изготвени съобразно информацията 

за водите на басейново ниво на територията на страната за 

управление на водите. 

•  В ДЕО са оценени вероятните отрицателни въздействия 

върху водите, произтичащи от реализацията на всички 

планирани дейности и намерения на територията на 

страната, кумулативният ефект от тях. 

•  В ДЕО са разписани конкретни мерки от изпълнение 

при прилагане на Програмата с цел недопускане или 

намаляване на отрицателните въздействия върху 

повърхностните, крайбрежните и подземните водни тела, 

от гледна точка на постигане на целите на околната среда 

и мерките за постигане на добро състояние, заложени в 

ПУРБ и ПУРН,  

•  В ДЕО са разписани конкретни мерки, свързани със 

забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за 

водите с цел недопускане, или намаляване на 

отрицателните въздействия върху повърхностните и 

подземните водни тела.  

•  В ДЕО са взети предвид определените райони със 

значителен риск наводнения (РЗПРН) на територията на 

програмата, изготвените карти на заплаха и картите !на 

риска от наводненията и Програмата от мерки, част ПУРН 

2016-2021г., както и новоприетите, РЗПРН към ПУРН 

2022-2027г. 

• В ДЕО е приложен хидроложки доклад към ПУП - ПРЗ за 

изграждане на ФВЦ в ПИ 44425.12.24, ПИ 44425.12.25 и 

ПИ 44425.12.26, съгласно предварителен проект за „ПУП-

ПЗ и ГШ за ПИ с идентификатори 44425.12.24, 44425.12.25 

и 44425.12.26, местност „Вилите“, землище на с. Лъка, 

Община Поморие. | 
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• Отразена е необходимостта от спазване на съответните 

забрани и ограничения в поясите на СОЗ, регламентирани 

в Наредба №3/1б.10.2000г. на МОСВ, МРРБ и M3 

/ДВ.бр.88/2000г./ за условията и реда за проучване, 

проектиране, утвърждаване и експлоатация на 

санитарно-охранителните зони около водоизточниците на 

минерални води. използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди. 

БДЧР няма забележки към изготвения Доклад по 

екологична оценка на план „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№44425.12.24, 44425.12.25. 

44425.12.26, м. „Вилите”, землище на с. Лъка, община 

Поморие.  

ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ 

Писмо с изх.33-01-

5/21.01.2022 г. на община 

Поморие, към вх. per. № ПД-

250 (67) 21.01.2022г. на 

РИОСВ-Бургас 

ОТНОСНО: съгласуване на 

мерки за наблюдение и 

контрол при прилагане на 

Доклад за екологична оценка 

на „ПУП-ПРЗ за имоти с 

идентификатори 

44425.12.24,4442)5.12.25 и 

444.12.26 по КК ма с. Лъка, 

местност "Вилите“, община 

Поморие с цел изграждане на 

фотоволтаична 

електроцентрала върху 

наземна конструкция, с 

възложители „Лъка гейм“ АД 

и „Състейиабъл Еиерджи“ 

ЕАД 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ, 

В деловодната система на община Поморие е постъпило 

Ваше писмо под вх.рег, № 33-01-5/07,01.2022г. относно 

искане на основание чл.20, ап.8 от Наредбата за условията 

и реда ха извършване на екологична оценка на планове и 

програми (НУРИЕОПП), за съгласуване от община 

Поморие на мерки за наблюдение и контрол при прилагане 

на Доклад за екологична оценка на „ПУП-ПРЗ за имоти е 

идентификатори 44425.12.24, 44425.12,25 и 444,12.26 по 

КК на с. Лъка, местност “Вилите“, община Поморие с цел 

изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху 

наземна конструкция, с възложители „Лъка гейм" АД и 

„Състейнабъл Енерджи“ ЕАД. 

Във връзка с горното Ви уведомявам за следното: 

Съгласно чл.20, ал. 8 от НУРИЕОПП,, След предоставяне 

от възложителя на документацията no ал.3, компетентният 

орган по чл. 4 или оправомощено от него длъжностно лице 

съгласува писмено с органа по прилагане на плана или 

програмата мерки за наблюдение и контрол при прилагане 

на плана или програмата но отношение на околни среда и 

човешко здраве. като определя срок за отговор до 14 дни.  

В §1, т.З от Допълнителните разпоредби на наредбата е 

записано, че- "орган, отговорен за прилагането на 

съответния план/програма" е определеният в съответния 
нормативен или административен акт, а когато не е 

изрично определен - възложителят. 
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Във връзка с горното и предвид обстоятелството, че в 

Закона за устройство на територията и подзаконовите 

нормативни  актове към него няма разписани текстове 

изрично определящи общината като орган отговорен за 

прилагането на подробни устройствени планове на частни 

възложители, не е налице основание за съгласуване на 

гореописаните мерки за наблюдение и контрол при 

прилагане на доклада за екологична оценка на цитирания 

подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване. 

С уважение, ИВАН АЛЕКСИЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА 

ПОМОРИЕ. 

РИОСВ-Бургас 

Писмо с Изх. № ПД-250 

(79)/24.02.2022 г. 

ДО 

„ЛЪКА ГЕЙМ“ АД 

и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ 

ЕНЕРДЖИ“ ЕАД 

ОТНОСНО: Провеждане на 

консултации по чл. 20 от 

Наредбата по ЕО, във връзка с 

изготвен доклад по ЕО за 

„ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№ 

44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, 

местност „Вилите“, община 

Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа 

централа /ФЕЦ/ върху наземна 

конструкция”, възложители: 

„ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и 

„СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРЖИ“ 

ЕАД 

След запознаване с представената от Вас документация по 

ЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с 

идентификатори №№ 44425.12.24, 44425.12.25, 

44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност 

„Вилите“, община Поморие, с цел изграждане на 

фотоволтаична електрическа централа 

/ФЕЦ/ върху наземна конструкция“, изразявам следното 

становище: 

1. По отношение на Доклада за екологична оценка (ЕО) и 

приложенията към него: 

Докладът по ЕО на „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 

№№ 44425.12.24, 44425.12.25, 44425.12.26  по КК на с. 

Лъка, местност „Вилите“, община Поморие, с цел 

изграждане на фотоволтаична електрическа централа 

/ФЕЦ/ върху наземна конструкция“ е съобразен 

с изискванията за структурата и обхватна чл. 86 ал.З от 

Закона за опазване на околната среда и е разработен от 

колектив от експерти отговарящи на изискванията на чл. 

16, ал.1 от Наредбата за ЕО. В доклада е включена 

съдържателна част, списък с източниците на информация, 

както и схема за провеждане на консултации. След 

провеждане на консултациите и получените становища е 

необходимо да се представи допълнителна информация 

към доклада за ЕО, както следва: 

1. Във връзка с оценяване на кумулативния ефект, да 

се опише вероятността от въздействие върху конкретни 

местообитания и видове и видове, по отношение на 

В Допълнения Доклад по ЕО  с 

предложените  от експертите 

смекчаващи мерки в резултат на 

проведените консултации по чл. 20 от 

Наредбата по ЕО и приети от 

Възложителите  е оценен кумулативния 

ефект, описана е малката  вероятност от 

въздействия върху конкретни 

местообитания и видове и видове, по 

отношение на степента на засегнатост, 

обхващаща територията на тези 

местообитания и видове извън 33 

„Айтоска планина“, а именно 

поддържан резерват „Атанасовско 

езеро“ и защитена местност „Бургаски 

солници“. 

Всички мотиви и оценки за 

въздействието  са   описани подробно  

в раздел. 6.6. Биоразнообразие на 

Доклада. 

Оценен е кумулативния ефект на 

инвестиционното предложение в 

контекста на националните и 

европейски политики за намаляване на 

въглеродните емисии и постепенното 

преминаване към „зелена енергия“, 
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степента на засегнатост, обхващаща територията на тези 

местообитания и видове извън 33 „Айтоска планина“, а 

именно поддържан резерват „Атанасовско езеро“ и 

защитена местност „Бургаски солници“.  
2. Да се посочи очаквания кумулативен ефект на 

инвестиционното предложение в контекста на 

националните и европейски политики за намаляване на 

въглеродните емисии и постепенното преминаване към 

„зелена енергия“, като един от основните елементи за 

устойчиво развитие. 

3. Да се представи информация по отношение на 

вероятността от въздействие върху 

конкретни местообитания и видове, на съвкупния ефект от 

други инвестиционни 

предложения със значение за посочения район. 

4. Да се актуализират и разширят предложените 

мерки за смекчаване или предотвратяване на 

отрицателното въздействие от реализирането на 

инвестиционното предложение, предмет на плана преди, 

по време на строителството и експлоатацията. 

5. Защитените видове растения са отразени в 

Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, 

а не в Приложение № 1, както е посочено на стр. 93 от 

Доклада. Да се коригира. 

Информацията в окончателният Доклад по ЕО следва да 

бъде разработена и за видовете и техните местообитания, 

извън тези, предмет на опазване в 33 „Айтоска планина“, 

код BG0000 151, за опазване на природните местообитания 

и дивата флора и фауна, които са обект 

на анализ и оценка в Доклада за оценка на степента на 

въздействие върху защитените зони. 

В срока за провеждане на консултациите по Доклада за ЕО 

по чл. 20, ал. 3 в РИОСВ-Бургас са постъпили 6 броя 

възражения и 2 броя становища срещу реализацията на 

плана. 

Същите следва да бъдат взети предвид при изготвяне на 

окончателния Доклад за ЕО. 

Предвид горното и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на 

като един от основните елементи за 

устойчиво развитие. 

Очаква се: 

Експлоатацията на фотоволтаичната 

инсталация да доведе  до повишаване 

делът на зелената енергия за сметка 

енергията произведена от ТЕЦ. 

Спомага за намаляване на над 69700 

тона замърсители, изхвърляни в 

атмосферата при производството на 

59,6 GWh електроенергия в ТЕЦ. Тъй 

като разглеждания ПУП-ПРЗ е за два 

броя мощности или общо 100 МWh, 

то  общото количество замърсители 

ще бъде 139,400 тона замърсители. 

Като цяло влиянието върху КАВ ще е 

изцяло положително. 

Актуализирани са и са разширени 

предложените мерки за смекчаване 

или предотвратяване на 

отрицателното въздействие от 

реализирането на инвестиционното 

предложение, предмет на плана 

преди, по време на строителството и 

експлоатацията. Така например, 

намалена е площта за монтаж на 

съоръженията от предвидената ФВЦ 

с 29.401 ha, (включваща 6.69  ha  на 

местообитание 62А0, т.е. изключва се 

тази площ от предвижданията на 

ПУП-ПРЗ ), при което  първоначално 

предвидената площ за монтаж от 

139.879 ha пада на 110.478  ha  заета 

площ. В резултат  въздействието 

върху    местообитания в 33 „Айтоска 

планина, код BG0000 151, за опазване 

на природните местообитания и 

дивата флора и фауна, се намалява 
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екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) 

е необходимо да бъде проведено обществено обсъждане на 

Доклада за ЕО. Срещата за обществено обсъждане следва 

да бъде проведена при съобразяване с изискванията на чл. 

21, ал. 2 от Наредбата за ЕО: 

- възложителят уведомява писмено органа по чл. 4, 

както и органите, участвали в консултациите, за наличието 

на обстоятелствата по ал. 1, като определя мястото, датата 

и часа за провеждане на срещата за общественото 

обсъждане, както и за мястото за публичния достъп и срока 

за запознаване с проекта за плана/програмата, доклада за 

ЕО с всички приложения и материалите към него; 

- възложителят уведомява писмено лицата, 

представили становище по ал. 1, т. 2, и по своя преценка 

може да уведоми писмено и други лица, органи и 

организации за срещата за обществено обсъждане; 

- (изм. - ДВ, бр. 29 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 

г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 

2012 г., в сила от 30.11.2012 г.) срещата за общественото 

обсъждане се провежда след приключване на 

консултациите по чл. 20, ал. 1 и се ръководи от 

възложителя или от упълномощено от него длъжностно 

лице; 

- (доп. - ДВ, бр. 29 от 2010 г.) възложителят 

осигурява присъствието на срещата на представител на 

проектантския колектив, на ръководителя и на 

независимите експерти, като те запознават накратко 

присъстващите с плана или програмата и съответно с 

резултатите от извършената ЕО; 

- за общественото обсъждане се води протокол от 

лице, определено от възложителя; протоколът се подписва 

от представителя на възложителя и от протоколиста и към 

него се прилагат писмените становища, предоставени 

предварително или по време на обсъждането; лицето по т. 

5 предоставя материалите с резултатите от общественото 

обсъждане на възложителя в срок 3 дни от датата на 

срещата. 

значително. Всичко е подробно 

оценено в раздел 6.6. на ДЕО. 

Допълнително са предложени 

смекчаващи мерки, които да се 

отразят в окончателното 

проектиране и при реализацията на 

ФЕЦ. 

По отношение на постъпилите 6 броя 

възражения и 2 броя становища 

срещу реализацията на плана, 

същите са взети предвид при 

изготвяне на окончателния Доклад за 

ЕО. Колективът разработващ ДЕО не 

приема за основателни депозираните 

в РИОСВ, Бургас 6 броя възражения, 

поради липса на мотиви и факти, с 

които се  оспорва доклада. Всички 

възражения съдържат еднотипен 

списък от имена на животни без 

конкретна мотивация за всеки един 

от тях, какво се нарушава, степен на 

въздействие в краткосрочен и 

дългосрочен план в защитената зона. 

Няма мотиви и факти с какво са 

застрашени тези видове, при 

реализиране на проекта, както и 

наличие на въздействия, които са в 

разрез с приетия праг от 1% на 

очаквани сериозни въздействия 

съгласно Директива 92/43 ЕЕС. 

 

В заключение, Окончателният 

Доклад за ЕО, e съобразен по 

подобаващ начин с постъпилите в 

РИОСВ-Бургас възражения и 

становища. 
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За съобразяване при изготвяне на окончателния Доклад за 

ЕО, приложено Ви изпращам постъпилите в РИОСВ-

Бургас възражения и становища. 

За издаване на становище по екологична оценка е 

необходимо да внесете в РИОСВ - Бургас искане 

придружено с: 

• Окончателният доклад за ЕО с отразените, всички 

приложения към него и нетехническо резюме - в един 

екземпляр на хартиен и електронен носител; 

• Документация за резултатите от консултациите с 

обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и 

лица. 

Към искането за издаване на становище по ЕО трябва да 

бъде приложен и документ за платена такса от 600 лв, 

съгласно чл.1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите, които се 

събират в системата на МОСВ (ПМС 136/от 19.05.2011г, дв 

бр.39/2011, изм. доп.,), по банкова сметка (не се чете). 

Подпис: Павел Маринов,   Директор РИОСВ-Бургас 


