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И Н ФО Р М А Ц И Я 

 

за преценяване необходимостта от ОВОС, съгласно чл. 6 от Наредбата за реда и 

условията за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, утвърдена с ПМС № 

59/07.03.2003 год., изм. и доп. ДВ  3/2011, посл. изм. и доп. ДВ 31/2019 г. 

 

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Възложител: „Р-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

ЕИК: 115 859 531 

Адрес на управление:  гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 23 

Тел за връзка: 0882-453-752 

e-mail: tpetrova@firstmay.bg 

Управител: Добра Стоянова Колева 

 

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

1. Резюме на предложението 

Инвестиционното предложение се състои в: 

„Изграждане на възлова станция 110 kV (ВС) и два броя повишаващи станции (ПС) 

33/110kV, с по 1 бр. силов трансформатор 100MVA всяка“. Инвестиционното предложение 

ще се реализира в поземлен имот 57251.500.2, с. Полковник Ламбриново, община Силистра, 

област Силистра. 

С Решение № РУ-7-ПР/2022 г.  е разрешена реализацията на инвестиционно 

предложение „Изграждане на фотоволтаична централа за производство на ел. енергия”, с 

местоположение ПИ с идентификатори 57251.500.1 и 57251.500.2 по КК и КР на село 

Полковник Ламбриново, община Силистра и 41143.128.904 по КК и КР на с. Калипетрово, 

община Силистра. Призведената от бъдещата централа електрическа енергия е предвидено да 

се изнесе в електрическата мрежа 110kV.  

Износът ще се извърши през възлова станция 110 kV (ВС) разположена в поземлен имот 

57251.500.2, с. Полковник Ламбриново, община Силистра, област Силистра, бъдеща 

собственост на ЕСО ЕАД. В непосредствена близост до нея (до междинната ограда, в същия 

имот) се предвижда изграждането на два броя повишаващи станции (ПС) 33/110kV, с по 1 бр. 

силов тр-р 100MVA всяка, собственост на Р-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. 

 

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

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;  

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 57251.500.2 по КККР на землище с. 

Ламбриново, община Силистра. 

Територията е урбанизирана, част от бивше селскостопанско летище. Имотът е с начин на 

трайно ползване – „за електроенергийно производство“. 
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Площадката предвидена за изграждане на ВС 110kV и двете ПС 33/110kV е със следните 

пространствени координати: 

Координатна система БГС 2005, кадастрална координати 

№ Y X 

1 635901.82 4881339.18 

2 636024.87 4881339.18 

3 635998.20 4881214.42 

4 635901.82 4881214.54 

и заема площ от около 13682м
2
. 

Площадката не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко 

разположената защитена зона е  BG 0000169 - “Лудогорие-Сребърна” – за опазване на 

природните местообитания – на около 527 м от имота. 

Границата на имота, в който ще се реализира ИП е на около 1 000 м от първите жилищни 

сгради на село П. Ламбриново. Новите съоръжения ще се разположат в най-източния край на 

имота, на повече от 2 000 м от първите жилищни сгради.   

От планираната дейност не се очакват вредни въздействия върху околната среда и населението. 

В района няма територии за опазване на обектите на културното наследство. Не се очаква 

трансгранично въздействие.  

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на 

съществуваща пътна инфраструктура. 

 

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

инвестиционни  предложения;  

Инвестиционното предложение е във връзка с ИП за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала, за което е издадено Решение № РУ-7-ПР/2022 г. и е разположено на 

територията, оценена в предходната процедура. Произведената от бъдещата централа 

електрическа енергия е предвидено да се изнесе в електрическата мрежа 110kV посредством 

новите подстанции. 

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на  земнитe недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;  

При строителството не се предвижда ползване на природни ресурси. 

При експлоатацията на възловата и повишаващата станция не се ползва вода, ел. енергия и др.   

Не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води.  
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г) генериране на отпадъци- видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води;  

По време на строителството се очаква генерирането на битови и строителни отпадъци. Площта, 

на която ще се осъществява инвестиционното намерение е достатъчна, за да не се налага 

използването до съседни терени за временно съхранение на строителните отпадъци. 

Очакваните отпадъци по време на експлоатацията на този етап са: 

- Битови отпадъци – в резултат от жизнената дейност на персонала, извършващ 

денонощна охрана на обекта; 

- Производствени отпадъци – при поддръжка на трансформаторите ще се 

образуват отпадъци от група 13 03 - отработени изолационни и топлопредаващи масла. 

Маслото, което ще се ползва в трансформаторите е без съдържание на полихлорирани 

бифенили, тъй като последните са забранени за употреба. Конкретния код 13 03 07* 

нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа или 13 03 08* 

синтетични изолационни и топлопредаващи масла ще се уточни след доставяне на 

оборудването. Възложителят ще подаде Работни листи в РИОСВ-Русе за утвърждаване. 

Период на образуване – веднъж на 2-3 години какъвто е срокът на годност на естественото 

стареене на изолационното масло. 

Маслото ще се източва от лицензирана фирма по поддръжка на ел. съоръжения и ще се изнася 

за последващо обезвреждане. Не се предвижда предварително съхранение на площадката. 

� Отпадъчни води: 

При експлоатацията на обекта не се очаква образуване на производствени отпадъчни води. 

Битово-фекалните отпадъчни води от санитарните помещения в двете командно-технологични 

сгради ще се отведат към водоплътен черпателен резервоар, от който периодично ще се 

извозват и предават в ГПСОВ. 

Дъждовните води ще се оттичат по терена и ще попиват в зелените площи. Няма и не се 

предвижда изграждане на дъждовна канализация за територията.  

Не се предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. 

 

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

Следствие реализиране на инвестиционното предложение не се очаква дискомфорт или 

замърсяване на околната среда – гарантирани са опазване чистотата на въздуха, водите и 

почвите от замърсяване. 

 

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

предложение;  

Евентуален риск от инциденти може да възникне при неправилно боравене на обслужващия 

персонал с техника или инструменти. С цел свеждане до минимум на този риск ще се провежда 

периодичен инструктаж на работниците, както и ще бъде изготвен план за действие при 

бедствия и аварии. 
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На територията на обекта не се предвижда съхранение и употреба на опасни химични вещества 

и смеси. 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

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

Закона за здравето. 

"Факторите на жизнената среда" са: 

а) води, предназначени за питейно-битови нужди; 

В землището на с. Полковник Ламбриново, община Силистра няма водоизточници, които се 

ползват за питейно-битово водоснабдяване на населението.  

Имотът не попада в границите на СОЗ – пояс 1, 2 или 3, както и не попада в буферна зона 

около водоизточници за питейно-битови нужди. 

б) води, предназначени за къпане; 

На територията на община Силистра няма обявени водни тела, предназначени за къпане. 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или 

за хигиенни нужди; 

На територията на община Силистра няма минерални води, предназначени за лечебни нужди.  

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

Планираните дейности – трансформация на ел. енергия, преди подаване към електрическата 

мрежа не са източник на шум и вибрации в урбанизираните територии. Площадката отстои на 

повече от 2 000 м от жилищната територия на с. Полковник Ламбриново. Разположена е 

североизточно от селото.  От планираната дейност не се очакват вредни въздействия върху 

околната среда и населението  

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

Производствената дейност не е източник на йонизиращи лъчения. 

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, 

производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; 

Производствената дейност не е източник на нейонизиращи лъчения. 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

Производствената дейност не е свързана с употребата на опасни химични вещества и 

биологични агенти, които биха достигнали до жилищната зона. 

з) курортни ресурси; 

В близост до площадката, предмет на инвестиционно планиране няма разположени курортни 

ресурси. 

и) въздух. 

Обектът не е източник на емисии в атмосферния въздух. 
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2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 57251.500.2 по КККР 

на землище с. Ламбриново, община Силистра. 

Територията е урбанизирана, част от бивше селскостопанско летище. Имотът е с начин на 

трайно ползване – „за електроенергийно производство“. 

Не са необходими допълнителни площи по време на строителството извън границите на имота, 

собственост на възложителя. 

 

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

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

Възловата станция 110 kV (ВС) ще се разположи в поземлен имот 57251.500.2, с. Полковник 

Ламбриново, община Силистра, област Силистра и ще е бъдеща собственост на ЕСО ЕАД. В 

непосредствена близост до нея (до междинната ограда, в същия имот) се предвижда 

изграждането на два броя повишаващи станции (ПС) 33/110kV, с по 1 бр. силов тр-р 100MVA 

всяка, собственост на Р-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. 

Площадката предвидена за изграждане на ВС 110kV и двете ПС 33/110kV е със следните 

пространствени координати: 

Координатна система БГС 2005, кадастрална координати 

№ Y X 

1 635901.82 4881339.18 

2 636024.87 4881339.18 

3 635998.20 4881214.42 

4 635901.82 4881214.54 

и заема площ от около 13 682м
2
. 

На територията на ВС 110kV се изгражда открита разпределителна уредба (ОРУ) 110kV и 

командно-технологична сграда с приблизителна РЗП от около 90 м
2
. 

На територията на всяка от двете ПС 110kV се изграждат отделни открити разпределителни 

уредби (ОРУ) 110kV и командно-технологични сгради и КРУ 33kV с приблизителна РЗП от 

около 120 м
2
 всяка. 

При компанованото на уредбата са предвидени необходимите габаритни разстояния за 

безопасно обслужване на ОРУ 110 kV, съгласно изискванията на Наредба № 3 за УЕУиЕЛ от 

2001 г. 

Сградите ще са стомано-бетонови с дълбочина на фундиране до около 2 м под нивото на 

естествения терен. 

Всяка от технологичните сгради се състои от един етаж, като обемът й включва следните 

помещения: 
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- Командно-релейна зала (с функционално предназначение за разполагане на командно-

релейни табла, СН, АС, СН, DC, ТИ и ЦС, електромерни табла и такива за ТМ и ТК) 

- Уредба 33 kV 

- Санитарно-хигиенен възел 

В ОРУ 110kV ще се изградят единични фундаменти под терена и стоманени конструкции над 

терена, върху които ще се монтират електрически апарати и съоръжения за разпределение на 

електрическа енергия. Фундаментите ще са стомано-бетонови с дълбочина на фундиране до 

около 3,5 м под нивото на естествения терен. 

Електрически параметри на страна 110 kV: 

- Номинална (системна) честота:  50Hz 

- Номинално работно напрежение: 110 kV 

- Максимално работно напрежение: 123 kV 

- Номинален работен ток:   800 А 

- Издържано напрежетие с пром. fo 230 kV; fo=50 Hz 

- Издържано импулсно напрежение 550 kV; 1.2/50 µs 

- Степен на замърсяване   25,0 mm/kV 

- Вид на изолацията   порцелан 

Във всяка от двете повишаващи станции 33/110 kV ще бъде монтиран по един силов 

трансформатор, с възможност за регулиране на товар, с преводно отношение 33/110 kV, 

номинална мощност 80/100 MVA всеки, охлаждане ONAN/FNAF и група за свързване 

YNyn0+d. Силовите трансформатори се монтират на открито, на ивични фундаменти. 

Създадена е възможност за директно заземяване на нуетралите 110 KV на силовите 

трансформатори през разединители. Режимът на работа на неутралата ще се определя от 

диспечера на ел. енергийната система. 

Трансформаторите ще са маслонапълнени, с приблизителна маса на маслото от 33 тона всеки. 

Трансформаторното масло следва да отговаря на физико-химичните показатели за изолационни 

масла, посочени в БДС EN 60296 или еквивалентен стандарт, и да е съвместимо с одобрените 

за приложение трансформаторни масла. Тe не съдържат полихлорирани бифенили (PCB), чието 

производството и употребата са забранени. 

Системата е тип: НАПЪЛНО ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА – система, която не дава възможност за 

изпускане на маслена течност в околната среда при нормална употреба, тъй като се намира 

изцяло във вътрешността на уреда. Следователно при нормални условия няма опасност от 
експозиция на хората и замърсяване на околната среда. Но емесии могат да се отделят по време 

на ремонт, контролни проверки, операции по поддъжката на уреда или извеждането му от 

експлоатация, както и при повреди и аварии.  

За предотвратяване замърсяването на почвата в случай на авария, свързана с теч на масло, под 

всеки от трансформаторите се предвижда изграждане на маслосъбиратели с подходящ обем. 

Попадналите в маслосъбирателя дъждовни води ще се сепарират през маслоуловител и ще се 

дренират посредством дренажни тунели. 
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За строителството ще се ползват стандартни за този тип инсталации материали, не опасни, не 

замърсяващи и не вредящи на околната среда и водите. 

За уредбите 33 kV ще бъде предвидена 5-кратна аварийна вентилация. Тя ще се реализира 

посредством два осеви вентилатора (проточен и смукателен), монтирани на прозорците на 

помещението. 

Битово-фекалните отпадъчни води от двата санитарни възела ще се отвеждат към водоплътен 

черпателен резервоар, от който периодично ще се извозват и предават в ПСОВ. 

Единственото и главно предназначение на обектите е трансформация на ел. енергия към 

електрическите консуматори. Напрегнатостта на електрическото поле в района на обекта ще е 

по-малка от 5kV/m, и няма да оказва вредно влияние. 

При осигуряване на непрекъснатия производствен процес на трансформация на ел. енергия 

няма да има отделяне на вредни вещества и газове, които да замърсяват околната среда и 

въздуха. Радиоактивни, йонизиращи и ултравиолетови лъчения в откритата уредба на 

подстанцията няма да се отделят. 

Площадката на обекта ще е подходящо свързана с района. Ще е изпълнено подходящо 

ограждане на площадката и озеленяване на района съгласно изискванията за такъв тип обекти. 

През време на строителните и ел. монтажните работи при изграждане на обекта не се очакват 

ерозионни и свлачищни процеси. 

С изграждането на ВС 110kV и двете ПС 33/110kV не се променят условията за опазване и 

възпроизводство на околната среда, не се внасят условия за възникване на полета и лъчения, 

йонизиращи и други вредни за околната среда процеси. Напрегнатостта на ел.поле в 

разпределителните уредби ще под нормално изискваната за безопасна работа на строителните 

и ел. монтажните организации и експлоатационния персонал. 

Изграждането на ВС 110kV и двете ПС 33/110kV не нарушава и не оказва вредни въздействия 

върху околната среда. 

Ще се изпълнят защита от пренапрежения, заземителна и мълниезащитна инсталации. В 

съответствие с изискванията на Нардеба № 3 за УЕУиЕЛ, ОРУ 110 kV се предвижда да бъде 

защитена с прътови мълниеприемници, разположени върху носещите конструкции в ОРУ и 

самотностоящи мълниеприемни мачти. Предвижда се изграждането на отделни 

мълниезащитни инсталации за двете повишаващи станици (ПС 33/110 kV). 

По смисъла на чл. 157 от НУЕУиЕЛ се предвижда изграждането на една обща заземителна 

инсталация, изпълнена със стоманена горещо-поцинкована заземителна шина. 

За всяка монтажна единица в командно релейна зала е предвиден отделен локален котролер с 

дисплей на съответната първична схема на присъединението. Към цифровиге входове на всеки 

локален контролер е подадена информация за положението на всички прекъсвачи, 

разединители и заземителни ножове, както и всички сигнали за неизправност и повреди по тях. 

Предвидена е телесигнализация на първичните съоръжения 110 kV/прекъсвачи и 

разединители/, както и телесигнализация за действието на релейните защити. 

Измерването на електрически величини се осъществява чрез съответните локални контролери 

по монтажни единици. 
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Предвиждат се всички видове блокировки между прекъсвачите и съответните ножови 

разединители, предотвратяващи изключване на ножов разединител под товар и включване на 

заземителен нож към тоководеща част, намираща се под напрежение. 

Предвиждат се взаимни блокировки между съоръженията във възловата станция (ВС 110 kV) 

на ЕСО и тези на територията на ФВЕЦ. 

 

4. Вещества по Приложение 3 на ЗООС 

В производствената дейност не се предвижда употреба или съхранение на химични вещества и 

смеси в обхвата на Приложение № 3 на ЗООС. 

Във връзка с гореизложеното, ИП не попада под разпоредбите на Глава седма, Раздел І на ЗООС. 

 

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

Не се предвижда промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура. По време на 

строителството и в периода на експлоатация ще се ползват съществуващите пътища в района.  

 

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 

- Етап проектиране – 2 месеца 

- Етап строителство – 6 месеца.  

− Етап експлоатация – дългосрочно, режим на работа – непрекъснат. 

 

7. Предлагани методи за строителство. 

Предвижда се изграждане на стоманени конструкции, и фундаменти за монтаж на ел. 

съоръжения, кабелни канали, кабени шахти и тръбни мрежи, изграждане на котловани и 

основи за леглата на двата силови трансформатора, както и маслосъбиратели под тях. 

Предвижда се да се изградят стоманени масички за монтаж на ел. съоръжения, които се 

разработват като отделни звена и се свързват с болтове. 

За монтажа на модула 110 kV се пердвижда да се изградят само фундаменти с чакащи 

фундаментни болтове, а стойките ще се доставят комплект със съоръжението. 

Предвижда се изграждане на 2 командно-технологични сгради – едноетажни, с ивични основи 

и носеща конструкция – скелетна стоманобетонна.  

Разполагането на всички сгради и съоръжения ще е решено на 3 м от границите на имота. 

 

8. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение е необходимо във връзка с ИП за изграждане на 

фотоволтаична електроцентрала, за което е издадено Решение № РУ-7-ПР/2022 г. и е 
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разположено на територията, оценена в предходната процедура. Произведената от 

бъдещата централа електрическа енергия е предвидено да се изнесе в електрическата мрежа 

110kV посредством новите подстанции. 

 

9. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите, природните и антропогенните 
характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна 

защита, и отстоянията до тях. 

Територията на разглеждания имот не попада в чувствителни зони - защитени територии, 

паркове, исторически и археологически места, вододайни и санитарно-охранителни зони и 

елементи от НЕМ. 

В землището на с. Полковник Ламбриново, община Силистра няма водоизточници, които се 

ползват за питейно-битово водоснабдяване на населението.  

Имотът не попада в границите на СОЗ – пояс 1, 2 или 3, както и не попада в буферна зона 

около водоизточници за питейно-битови нужди. 

Площадката е отдалечена от повърхностни водни обекти и не попада в крайбрежни заливаеми 

ивици.    

Площадката не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко 

разположената защитена зона е  BG 0000169 - “Лудогорие-Сребърна” – за опазване на 

природните местообитания – на около 527 м от имота. 

На фиг. 1 и фиг. 2 са представени извадки от кадастралната карта с нанесени отстояния на 

имота и местоположението на новия проект до първите жилищни сгради в с. Полковник 

Ламбриново.  

Най-близката жилищна сграда в селото отстои на около 1 091,48 м от границата на имота и на  

2 116,06 м от местоположението на новите проектни станции. 

На фиг. 3 е показано местоположението на имота спрямо границите на ЗЗ „Лудогорие-

Сребърна“. Тя отстои на около 527 м от от имота и на 1 043 м от местоположението на проекта. 
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Фиг. 1 Отстояние на имота от жилищните сгради в с. Полковник Ламбриново 

 

 
Фиг. 2 Отстояние на проекта от жилищните сгради в с. Полковник Ламбриново 
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Фиг. 3 Граница на ЗЗ Лудогорие-Сребърна (син цвят) и отстояние до имота и до обекта 

 

В приложение към настоящата информация е представена скица на имота. 

 

10. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в № 57251.500.2 по КККР на землище с. 

Ламбриново, община Силистра, област Силистра. 

Територията е урбанизирана, част от бивше селскостопанско летище. Имотът е с начин на 

трайно ползване – „за електроенергийно производство“. 

Реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промени 

или нарушаване на земеползването на околните имоти. 

 

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

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани 

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална 

екологична мрежа. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ № 57251.500.2 по КККР на землище с. 

Ламбриново, община Силистра, област Силистра. 

Територията е урбанизирана, част от бивше селскостопанско летище. Имотът е с начин на 

трайно ползване – „за електроенергийно производство“. 

527 м 1 043 м 
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Територията на разглежданя имот не попада в чувствителни зони - защитени територии, 

паркове, исторически и археологически места, вододайни и санитарно-охранителни зони и 

елементи от НЕМ. 

В землището на с. Полковник Ламбриново, община Силистра няма водоизточници, които се 

ползват за питейно-битово водоснабдяване на населението.  

Имотът не попада в границите на СОЗ – пояс 1, 2 или 3, както и не попада в буферна зона 

около водоизточници за питейно-битови нужди. 

Площадката е отдалечена от повърхностни водни обекти и не попада в крайбрежни заливаеми 

ивици.    

Площадката не попада в границите на защитени територии и защитени зони. Най-близко 

разположената защитена зона е  BG 0000169 - “Лудогорие-Сребърна” – за опазване на 

природните местообитания. Тя отстои на около 527 м от от имота и на 1 043 м от 

местоположението на проекта. 

Площадката е разположено североизточно от с. Полковник Ламбриново. Най-близката 

жилищна сграда в селото отстои на около 1 091,48 м от границата на имота и на  2 116,06 м от 

местоположението на новите проектни станции. 

 

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

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

строителство). 

Не се предвиждат.  

 

13. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

Други разрешителни във връзка с инвестиционното предложение се основават на ЗУТ и други 

нормативни документи.  

 

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО 

МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ 

ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ 

КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-

КОНКРЕТНО: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

Имотът е урбанизирана територия, с начин на трайно позване – „за електроенергийно 

производство“. Той е част от бивше селскостопанско летище на с. Полковник Ламбриново.   

През 2009 година за изграждане на фотоволтаични електроцентрали са проведени процедури 

по екологична оценка, приключили с решения РУ-10-ЕО/2009 , РУ-11-ЕО/2009, РУ-32-ЕО/2009 

г. на Директора на РИОСВ-Русе. За имотите има одобрени от община Силистра и влезли в сила 

ПУП-ПЗ. 
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За реализиране на инвестиционното предложение не се налага промяна в одобрения начин на 

трайно ползване на територията. 

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Не се засягат и няма в близост до площадката предвидена за реализиране на инвестиционното 

предложение мочурища, крайречни области и речни устия върху които може да окаже 

отрицателно въздействие. Имотът е отдалечен от водни течения и не попада в крайбрежна 

заливаема ивица.  

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Имотът не попада в крайбрежни морски зони и не засягат морска околна среда.  

4. планински и горски райони; 

Имотът не попада в планински и горски райони.  

5. защитени със закон територии; 

Имотът не попада в границите на защитени със закон територии.  

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Площадката не попада в границите на защитени територии и защитени зони.  

Най-близко разположената защитена зона е  BG 0000169 - “Лудогорие-Сребърна” – за опазване 

на природните местообитания. Тя отстои на около 527 м от от имота и на 1 043 м от 

местоположението на проекта. 

Територията е урбанизирана, част от бивше селскостопанско летище. Имотът е с начин на 

трайно ползване – „за електроенергийно производство“. 

Територията е силно антропогенно повлияна и в границата на имота няма местообитания, 

предмет на опазване в ЗЗ. 

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

В близост до площадката, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение няма 

ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност върху които може да 

окаже отрицателно въздействие.  

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

на здравна защита. 

В близост до площадката, предвидена за реализиране на инвестиционното предложение няма 

територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна 

защита върху които може да окаже отрицателно въздействие  

Инвестиционното предложение не засяга водоизточници за питейно-битово водоснабдяване 

както и учредени СОЗ. Не попада в буферни зони около такива водоизточници. 

Като територия, подлежаща на здравна защита може да се разглежда жилищната зона на с. 

Полковник Ламбриново. Най-близката жилищна сграда в селото отстои на около 1 091,48 м от 

границата на имота и на  2 116,06 м от местоположението на новите проектни станции. 
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IV. ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ 

ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ 

ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

1.  Въздействие върху хората  и тяхното здраве, земеползването, материалните 
активи, атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 

ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 

разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови 

паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и 

антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните 
местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, 

както и някои генетично модифицирани организми. 

1.1. Въздействие върху хората  и тяхното здраве 

За безопасната експлоатация на обекта по отношение запазване здравето на обслужващия 

персонал е необходимо спазване изискванията на ЗБУТ, Наредба № РД-07-02/2009 за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на безопасни условия на труд, Наредба №3 за 

функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията 

за организизране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на 

професионалните рискове и Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, 

Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести и други нормативни 

актове, свързани със спецификата на дейността в предприятието. 

С инвестиционните проекти се разработва част „Безопасност и хигиена на труда и опазване на 

околната среда“, в която се разглеждат всички мерки за обезопасяване на оборудването, 

инструктиране на персонала и необходимостта от лични предпазни средства на различните 

работни места.  

Рискът за работещите е управляем и може да се сведе до минимум с предприемане на 

подходящи мерки за защита. 

По отношение на населението – не се очакват вредни въздействия от планираната 

инвестиция.  

Най-близката жилищна сграда в селото отстои на около 1 091,48 м от границата на имота и на  

2 116,06 м от местоположението на новите проектни станции. 

На територията на обекта не се предвиждат организирани източници на емисии. На 

територията на обекта не се очаква формиране на отпадъчни води. Не се предвижда употреба и 

съхранение на опасни химични вещества.  

Опасност при енергийните обекти може да възникне от формирането на електрически полета 

около преносните мрежи. Съгласно Наредба 7, електромегнитни полета се появяват при 

кабелни линии 110 kV, монтирани надземно. За предотвратяване на риск от инциденти е 

необходимо всички съоръжения да се изпълнят със заземяване. 
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ЕЛЕКТРО-МАГНИТНИ ЛЪЧЕНИЯ 

Природни и много изкуствени източници генерират електромагнитна енергия под формата на 

електромагнитни вълни. Тези вълни се състоят от осцилиращи електрически и магнитни 

полета, които взаимодействат по различен начин с биологичните системи, като човека. 

Начинът, по който електромагнитните вълни влияят върху биологичните системи се определя 

отчасти от интензитета на полето и отчасти от количеството във фотони. 

В случая имаме електромагнитни вълни с ниска честота и те се наричат „електромагнитни 

полета”. 

Електрически полета са налични винаги, когато е налична промяна н напрежението.  

Величината на електрическото поле е функция на работното напрежение и намалява с квадрата 

на разстоянието от източника. 

В подстанциите електрическото поле е изключително променливо поради ефекта на скрининга, 

осигурен от присъствиетона заземени стоманени конструкции. Въпреки че нивото на 

електрическите полета може да достигне магнитуди от приблизително 13 kV/m в 

непосредствена близост до апаратура за високо напрежение, електрическото поле значително 

намалява към линията на оградата. На оградната линия, която е на най-малко 6,4 м от най-

близкия проводник, нивото на електрическото поле приближава нула kV = m. Ако входящите 

или изходящите линии са под земята, нивото на електрическото поле в точката на пресичане на 

оградата е незначително. 

Биологичен ефект настъпва, когато експозицията на електромагнитните вълни причини 

забележими или откриваеми физиологични промени в биологичната система. 

Неблагоприятен здравен ефект настъпва, когато биологичният ефект е извън нормалните 

граници, които тялото може да компенсира, и така води до неблагоприятно здравно състояние. 

Минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на 

електромагнитни полета са регламентирани в ДИРЕКТИВА 2013/35/ЕС от 26 юни 2013 година 

относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на 

работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) 

(Двадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) 

и за отмяна на Директива 2004/40/ЕО. 

В Директивата са определени гранични стойности на експозицията (ГСЕ) за електрически 

полета, както и стойности за предприемане на действие (СПД).  

ГСЕ за честоти от 1 Hz до 10 MHz (таблица A2) са ограничения за електрически полета, 

индуцирани в тялото от експозиция на променливи във времето електрически и магнитни 

полета. 

ГСЕ по отношение на последиците за здравето за интензитет на вътрешно електрическо поле 

от 1 Hz до 10 MHz 

ГСЕ по отношение на последиците за здравето (таблица А2) са свързани с електрическата 

стимулация на всички тъкани на периферната и централната нервна система в тялото, 

включително главата. 
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Таблица А2 - ГСЕ по отношение на последиците за здравето за интензитет на вътрешно 

електрическо поле от 1 Hz до 10 MHz 

Честотен обхват ГСЕ по отношение на последиците за здравето 

1 Hz ≤ f < 3 kHz 1,1 Vm
–1

 (върхова стойност) 

3 kHz ≤ f ≤ 10 MHz 3,8 × 10
–4

 f Vm
–1

 (върхова стойност) 

Стойностите за предприемане на действия при експозиция на електрически полета са 

представени в Таблица Б1 към Директивата. 

Честотен 

обхват 

Интензитет на електрическото поле 

Ниски СПД (E) [Vm
–1

] (СКВ) 

Интензитет на електрическото поле 

Високи СПД (E) [Vm
–1

] (СКВ) 

1 ≤ f < 25 Hz 2,0 × 10
4
 2,0 × 10

4
 

25 ≤ f < 50 Hz 5,0 × 10
5
 /f 2,0 × 10

4
 

50 Hz ≤ f < 

1,64 kHz 

5,0 × 10
5
 /f 1,0 × 10

6
/f 

1,64 ≤ f < 

3 kHz 

5,0 × 10
5
 /f 6,1 × 10

2
 

3 kHz ≤ f ≤ 

10 MHz 

1,7 × 10
2
 6,1 × 10

2
 

В момента здравният контрол се осъществява по реда на Наредба № 9 за пределно допустими 

нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони 

около излъчващи обекти (обн., ДВ, бр. 35 от 1991 г., попр., бр. 38 от 1991 г., изм. и доп., бр. 8 

от 2002 г.).  Тя  определя нормите за защита на населението от вредното въздействие на 

електромагнитни полета в честотния обхват от 30 kHz до 30 GHz. 

Допустимите нива са определени в Приложение № 2 към Наредба № 9 за пределно 

допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-

защитни зони около излъчващи обекти: 

№ по ред Честотния обхват, в който работи излъчвателят Пределно допустимо ниво 

1. от 30 до 300 kHz 25 V/m 

2. от 0,3 до 3 MHz 15 V/m 

3. от 3 до 30 MHz 10 V/m 

4. от 30 до 300 MHz 3 V/m 
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5. от 0,3 до 30 GHz 10 µW/кв.cm 

Въпреки, че електрическите съоръжения са източник на електромагнитни полета, тяхната 

стойност по границата на площадката ще е в границите на допустимите стойности. 

Съоръженията са с параметри (50 Hz), които са под честотния обхват (30 kHz), определен в 

Наредбата и са извън обхвата й. 

Във връзка с това не се очаква  населението в най-близката жилищна зона (на около 2 000 м) да 

бъде изложено на вредно въздействие.  

ВИЗУАЛЕН И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ДИСКОМФОРТ 

Визуалните въздействия и психологическия дискомфорт за населението могат да възникнат по 

разнообразен начин.  

За да се даде оценка е необходимо да се изследва визуалния обхват на проекта, който включва:  

• Зоната/зоните от които проекта може да бъде видим; 

• Групите, чиито настоящи гледки могат да бъдат изменени като следствие от 
предложения проект;  

• Идентифициране на визуални рецептори. Тези визуални рецептори включват 
жителите в населените места, от които топографията позволява и земната покривка 

позволяват пасивна гледка към площадката на проекта, както и зони на които може 

да се очаква струпване на хора, като например местни пътища.  

Повишаващата станция и двете възлови станции ще се разположат на територията на бивше 

селскостопанско летище, в най-отдалечената от населеното място част, на повече от 2 000 м от 

първите жилищни сгради. Имотът граничи с изток с обработваеми земеделски земи.  

Определяне на зоните, от които проектът може да бъде видим: 

Имотът е разположен в относителна билзост до път 218 Айдемир – Проф. Иширково и до 

отклонение от него в посока с. П. Ламбриново. Поради наличието на зелен пояс покрай пътя, 

на практика няма визуален контакт с оценявания проект. 

Монтирането на новите подстанции в близост до фотоволтаичния парк няма да са пряко 

видими за жителите на съседните населени места, както и за преминаващите по пътя.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

За населението на съседните населени места не съществува здравен риск от реализацията на 

инвестиционния проект. 

Не се очаква визуален и психологически дискомфорт от реализацията на проекта. 

Здравният риск за работещите в обекта е управляем при спазване мерките за ограничаване  

на  отрицателните  последици  в  резултат  от  експлоатацията  на  обекта и нормативните 

документи за хигиенни и безопасни условия на труд. 

 

1.2. Въздействие върху материалните активи – Оценява се като „положително“. 
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1.3. Въздействие върху културното наследство –  в близост няма разположени паметници 

на културата. Въздействието се оценява като „без въздействие“.   

 

1.4. Въздействие върху атмосферен въздух  

По време на строителните работи ще се наблюдава увеличение на емисиите на прахови 

частици, дължащи се на работата на машините, с които ще се доставят елементите на 

фотоволтаичния парк до имотите.  

Транспортирането ще се извърши в рамките на една-две седмици, след което ще започне 

монтажа на елементите. По време на транспорта се очаква минимално увеличение на праховите 

емисии. Това въздействие ще е краткотрайно и напълно обратимо. Фазата на строителството е 

ограничена и няма да окаже значим ефект върху качеството на атмосферния въздух и околната 

среда. 

Дейността е свързана с пренос на електроенергия и въздействието от нея върху качеството на 

атмосферния въздух се оценява: без въздействие. 

 

1.5. Въздействие върху водите 

Подземните води в разглеждания регион са на голяма дълбочина (повече от 30м) в окарстени 

варовици под льосовите отложения. По поречието на реките има карстови извори с различни 

дебити, някои от които са каптирани за водоснабдяване. Дебитът варира от 0.5 до 1 л/сек. 

Подземните води в кватернерните и неогенски отложения, както и пукнатинните, пукнатинно-

карстови и карстови води от залягащите на различна дълбочина водоносни хоризонти и 

комплекси могат да бъдат използвани директно за напояване, за промишлено и техническо 

водоснабдяване и за комунално-битови цели.  

В непосредствена близост до разглежданата площадка липсват повърхностни водни течения. 

Инвестиционното предложение не засяга директно повърхностни води.  

При реализацията на инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на собствен 

водоизточник. Обектът не е разположен в заливаема територия. Площадката не попада в СОЗ 

на водоизточници за питейно-битово водоснабдяване.  

За отвеждане на битово-фекалните води от санитарните помещения се предвижда водоплътен 

черпателен резервоар, от който водите периодично да се изпомпват и извозват до ГПСОВ.  

Въздействието върху повърхностните и подземните води от изграждане на обекта се оценява: 

без въздействие. 

 

1.6. Въздействие върху почвата и земните недра  

Имотът, предмет на инвестиционно планиране е урбанизирана територия, част от бивше 

селскостопанско летище. На територията на имота почвите са техногенно изменени, налични 

са бетонови настилки. Няма почви с плодородни свойства.  

Въздействието се оценява на „без въздействие“. 
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Инвестиционното предложение изключва възможност за въздействие върху земните недра, 

както на етап строителство, така и при експлоатацията на обекта. 

 

1.7. Въздействие върху ландшафта 

Ландшафтът на територията е антропогенен, имотът е разположен в урбанизирана територия – 

част от бивше селскостопанско летище. Въздействието в етапа на строителство и при 

експлоатацията се оценява като „без въздействие“.  

 

1.8. Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените 
територии 

Имотът, в който се предвижда реализирането на инвестиционното намерение е част от бивше 

селскостопанско летище, антпопогенно повлиян. В момента е урбанизирана територия, с начин 

на трайно ползване – за електоренергийно производство. В съседни имоти се извършват 

стопански дейности. Имотът не попада в защитена територия по смисъла на Закона за 

защитените територии. 

Най-близко разположената защитена зона е  BG 0000169 - “Лудогорие-Сребърна” – за опазване 

на природните местообитания. Тя отстои на около 527 м от от имота и на 1 043 м от 

местоположението на проекта. 

Имотът е силно антропогенно повлиян. На територията му няма местообитания, предмет на 

опазване в ЗЗ. 

В района на площадката няма находища на лечебни растения и растения със стопанско 

значение или на видове, под специален режим на опазване и ползване. 

В близост до площадката няма природни обекти. 

На площадката липсват гнезда на птици. В района не се срещат представители на фауната, под 

специален режим на защита. Въздействието се оценява на „без въздействие“. 

 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното 

предложение: 

Реализацията на инвестиционното предложение: 

- Няма да доведе до увреждане на местообитания или на видове - предмет на опазване в 

защитената зона, компонентите на околната среда от съществено значение за местообитанията 

и видовете - предмет на опазване в защитената зона, както и на характерни елементи на 

ландшафта, които са от съществено значение за миграцията, географското разпространение на 

видовете и генетичния обмен между популациите им. 

- Няма да доведе до влошаване състоянието на местообитанията, намаляване на площта 

на тяхното разпространение, влошаване на структурата и специфичните му функции, 

влошаване на състоянието на характерните за местообитанията видове. 
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- Не допринася за намаляването на популацията на вида в защитената зона в дългосрочен 

план, не води до намаляване или риск от намаляване на естествения район на разпространение 

на този вид в защитената зона и не допринася за намаляването на площта на местообитанието, 

което осигурява преживяването на популациите на този вид в защитената зона. 

Отдалечеността на площадката от повърхностни водни обекти изключва възможност за 

въздействие върху тях и то може да се оцени на „без въздействие“. 

 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Инвестиционното предложение изключва ползване и съхраняване на опасни химични вещества 

и смеси, които могат да създадат риск от аварии. 

 

4. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно): 

На база извършения анализ в т. ІV.1 от настоящата информация, може да се даде следната 

обща оценка на въздействието от реализарането на инвестиционното предложение се оценява 

като „без въздействие“ по отношение на всички компоненти и фактори на околната среда и 

населението. Положително въздействие от реализацията му ще има върху материалните 

активи. 

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

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно 

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

– с малък териториален обхват –в границите на разглеждания имот и част от него . 

- с локален характер – незначително и с възможност за възстановяване. 

- засегнато население – единствено персонала, експлоатиращ площадката. 

 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

Вероятността от поява на въздействие се оценява на малка. 

 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

Продължителност - дълготрайно; 

Честота – постоянно – при нормална експлоатация 

Кратковременно – по време на строителството. 
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8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Не се очаква кумулативен ефект.  

 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

Не се очакват значителни отрицателни въздействия при реализацията и експлотацията на 

инвестиционното предложение. Не се разглеждат допълнителни възможности за намаляване на 

тяхната степен. 

 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

Инвестиционното предложеие изключва трансграничен характер на въздействията. 

 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 
свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве 

От реализацията на инвестиционното предложение не се очакват значителни отрицателни 

въздействия върху околната среда и населението, както на етап строителство, така и на 

етап експлоатация. Не се разглеждат мерки за предотвратяване, намаляване или 

компенсиране на значителните отрицателни въздействия, тъй като такива не са 

идентифицирани.   

 

12. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

На етап уведомяване, възложителят е обявил своето инвестицинно намерение на засегнатата 

общественост в община Силистра,  с. Полковник Ламбриново. Не са постъпили становища, 

мнения или възражения от обществеността. 

Настоящата информация за преценяване необходимостта от ОВОС ще бъде предоставена за 

достъп до населението на община Силистра и с. Полковник Ламбриново, съгласно 

изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2, както и чрез съобщение на сайта на РИОСВ-Русе, съгласно 

изискванията на чл. 6, ал. 6, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка 

въздействието върху околната среда - за срок от 14 дни. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

по чл.10 (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 

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1  

Част Б - за инвестиционни предложения 

 

1. Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице):  

 

Възложител: „Р-ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД 

ЕИК: 115 859 531 

Адрес на управление:  гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 23 

Тел за връзка: 0882-453-752 

e-mail: tpetrova@firstmay.bg 

Управител: Добра Стоянова Колева 

 

 

2. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 

Инвестиционното предложение се състои в: 

„Изграждане на възлова станция 110 kV (ВС) и два броя повишаващи станции (ПС) 

33/110kV, с по 1 бр. силов трансформатор 100MVA всяка“. Инвестиционното предложение 

ще се реализира в поземлен имот 57251.500.2, с. Полковник Ламбриново, община Силистра, 

област Силистра. 

 

а. Местоположение на инвестиционното предложение – област и община, землище: 

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот 57251.500.2, с. Полковник 

Ламбриново, община Силистра, област Силистра. 

Територията е урбанизирана, част от бивше селскостопанско летище. Имотът е с начин на 

трайно ползване – „за електроенергийно производство“ и площ от 590 202 кв.м. Площадката 

предвидена за изграждане на ВС 110kV и двете ПС 33/110kV е разположена в най-източната 

част на имота и  заема площ от около 13 682м
2
. 

б. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 

- Етап строителство – монтаж на обордуване - 6 месеца.  
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− Етап експлоатация – дългосрочно, режим на работа – непрекъснат. 

 

в. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа: 

Територията на разглеждания имот не попада в чувствителни зони - защитени територии, 

паркове, исторически и археологически места, вододайни и санитарно-охранителни зони и 

елементи от НЕМ. 

Най-близко разположената защитена зона е  BG 0000169 - “Лудогорие-Сребърна” – за опазване 

на природните местообитания – на около 527 м от имота и на 1 043 м от местоположението на 

новите ВС и ПС. 

г. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство,  жилищно, 

пътно и др. строителство: 

Целта на инвестиционното предложение е „Изграждане на възлова станция 110 kV (ВС) и 

два броя повишаващи станции (ПС) 33/110kV, с по 1 бр. силов трансформатор 100MVA 

всяка“. 

Инвестиционното предложение е във връзка с ИП за изграждане на фотоволтаична 

електроцентрала, за което е издадено Решение № РУ-7-ПР/2022 г. и е разположено на 

територията, оценена в предходната процедура. Произведената от бъдещата централа 

електрическа енергия е предвидено да се изнесе в електрическата мрежа 110kV посредством 

новите подстанции. 

 

д. Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване, ВиК 

Площадката е достъпна по асфалтов път. Не се предвижда нова инфраструктура или 

реконструкция на съществуващата.  

Външната връзка за присъеднияване на централата към електропреносната мрежа ще е елемент 

на отделен проект. 

3. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: 

Отговорен орган за одобряване на инвестиционното предложение е Главен архитект на община 

Силистра. 
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Приложение № 3 към чл. 10, ал. 2  

Част Б - за инвестиционни предложения 

 

1. Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите. 

Имотът е урбанизирана територи, част от бивше селскостопанско летище. Имотът е с начин на 

трайно ползване – „за електроенергийно производство“. Площадката е застроена, частично 

покрита с трайна настилка. 

В ройона се срещат предимно тревни видове.  

Преобладават степните и ливадни видове и малък брой храсти. Срещат се: балдаран 

(Chaerophyllum bulbosum), балур (Sorghum halepense), белизма (Dichanthium ischaemum), бяла 

детелина (Trifolium repens), врабчови чревца (Stellaria media), глухарче (Taraxacum officinale), 

див овес (Avena fatua), дребна кощрява (Setaria glauca), козя брада (Rumex acetosella), коноп 

(Cannabis sativa), коприва (Urtica dioica), лечебен росопас (Fumaria officinalis), лобода 

(Chenopodium album), обикновен лапад (Rumex patientia), обикновен магарешки бодил (Carduus 

acanthoides), обикновен пелин (Artemisia absinthium), обикновен райграс (Lolium perenne), 

овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), полска овсига (Bromus arvensis), полска паламида 

(Cirsium arvense), полска поветица (Convolvulus arvensis), полски мак (Papaver rhoeas), разстлана 

лобода (Atriplex patula), репей (Arctium lappa), свиница (Xanthium strumarium), синя жлъчка 

(Cichorium intybus), слез (Malva sylvestris), татул (Datura stramonium), тлъстига (Portulaca 

oleracea), тревист бъз (Sambucus ebulus), троскот (Cynodon dactylon)щир, щир (Amaranthus 

blitum) и др. 

В разглежданата територия липсва дървесна и храстова растителност.  

В района на площадката няма находища на лечебни растения и със стопанско значение или от 

видове, под специален режим на опазване и ползване. 

На площадката липсват гнездови находища на птици, в това число и щъркелови гнезда, което  

се определя от липсата на подходящи места за гнездене. В района не се срещат представители 

на фауната, под специален режим на защита.  

В съседни територии се срещат или могат да преминават повечето от широко разпространените 

животински видове. В района на изпълнение на инвестиционното предложение се срещат 

следните видове птици: обикновен скорец (Sturnus vulgaris), сврака (Pica pica), домашно врабче 

(Passer domesticus), селска лястовица (Hirundo rustica), европейски пъдпъдък (Coturnix coturnix), 

полска чучулига (Alauda arvensis), син синигер (Cyanistes caeruleus), голямо черноглаво 

коприварче (Sylvia atricapilla) и др. 

По-характерните за региона видове от херпетофауната са стенния гущер (Podarcis muralis) и 

ивичестия гущер (Lacerta trilineata). Бозайната фауна, в района на ИП е слабо застъпена срещат 

се полска мишка (Apodemus agrarius) и европейска къртица (Talpa europaea). 

Описаните животински видове толерират човешко присъствие и обичайните повтарящи се шум 

и вибрации не ги прогонват. Те са типични за селскостопански и крайселищни територии, 

където намират изобилие от храна. Видовете са широко разпространени и не са включени в 

списъци на защитени животински видове. 
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Преки наблюдения над прилепи не са извършвани. Всички видове прилепи имат много широки 

територии за ловуване, които включват площи над гори, пасища, обработваеми земи, населени 

места, включително и над стопански сгради. 

Инвестиционното предложение не предвижда създаване на високи прегради или създаване на 

друг вид препятствия, които да ограничат по някакъв начин прелитане и ловуване на видове 

прилепи. 

Характеристика на въздействието: 

Въздействието от едно инвестиционно предложение върху предмета и целите на опазване в 

защитените зони най-общо се проявява в следните направления: 

- Отнемане на площ от защитени зони; 

- Фрагментация на местообитания; 

- Безпокойство на видове животни и възпрепятстване на свободното им придвижване 

� отнемане на площи: 

Имотът не попада в границите на защитена зона „Лудогорие-Сребърна“, обявена за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна. 

Въздействието, свързано с отнемане на площи от защитените зони се оценява на без 

въздействие. 

� фрагментация на местообитания: 

При реализацията на инвестиционното предложение не се планира усвояване на площи, които 

да не са вече антропогенно изменени. Съседни територии няма да бъдат засегнати нито за 

строителство, нито за временни строежи, и строителни площадки. 

Реализацията на инвестиционното предлжение не би довела до фрагментация на 

местообитания, предмет на опазване в ЗЗ,  няма да повиши установените общи проценти на 

фрагментация на местообитанията в зоната и няма да доведе до промяна в установеното 

състояние на местообитанията. 

Въздействието се оценява на без въздействие. 

� безпокойство на видове животни и възпрепятстване на свободното 

им придвижване: 

С реализирането на инвестиционното предложение няма да се унищожат ценни местообитания 

на видовете, предмет на опазване в ЗЗ.  

Инвестиционното предложение не би довело до възпрепятстване свободното придвижване на 

видовете. Имотът е част от урегулирана територия, която в миналото се е ползвала за 

селскостопанско летище. 

Не се очаква прогонване на индивиди в резултат от безпокойство поради повишено присъствие 

на хора при извършване на монтажните работи, както и в резултат на експлоатацията на обекта. 

При производствената дейност не се ползват опасни химични вещества, както и не се очакват 

вредни емисии. 
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Отсъстват източници на неприятно въздействие върху околната среда, които пряко или косвено 

да влияят върху биоразнообразието в района.  

Инвестиционното предложение не би довело до възпрепятстване свободното придвижване на 

видовете.  

Въздействието се оценява на без въздействие. 

Оценка на въздействията: 

 По време на строителството 

Реализацията на инвестиционното предложение не засяга пряко местообитания на дивата флора 

и фауна, предмет на защита.  

Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като 

периода на строителство е ограничен във времето и не се очакват значителни негативни 

въздействия.   

 Нулева алтернатива: не се разглежда нулева алтернатива.  

При експлоатацията 

При експлоатацията не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

биоразнообразието в района.  

Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като в 

периода на експлоатация не се очакват значителни негативни въздействия.  

Нулева алтернатива – не се разглежда.  

Кумулативни въздействия 

Не се очакват кумулативни въздействия.  

Мерки за ограничаване или предотвратяване на въздействията: 

При експлоатацията на обекта не се очакват отрицателни въздействия върху околната среда и 

биоразнообразието в района. Желанието на възложителя е не да противоречи и влияе негативно 

върху биологичното разнообразие, а да го запази максимално. Не са необходими допълнителни 

мерки. 

ИЗВОД: Инвестиционното предложение е допустимо и реализирането му не противоречи 

на целите на опазване в защитена зона BG 0000169 „Лудогорие - Сребърна”.  

Въздействието от реализацията му е нулево, поради което не е необходимо прилагане на 

допълнителни мерки за минимализирането му. 

 

2.Скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение: 

Представена е в приложение.  
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3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 

координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното 

предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя 

Представени са в приложение: 

Фиг. 1 –Карта на защитена зона BG 0000169 “Лудогорие - Сребърна” и местоположение 

на инвестиционното предложение. 

 
 

Фиг. 1 Граница на ЗЗ Лудогорие-Сребърна (син цвят) и отстояние до имота и до обекта 

 

 

 

 

     

 

 

527 м 1 043 м 


