Представено от “Фишер Енерджи” ООД, гр. Варна уведомление за инвестиционно предложение
(ИП) за “Изграждане на един вятърен генератор с мощност до 5,0 kW за производство на
електроенергия посредством силата на вятъра за собствени нужди”
Във връзка с представено от “Фишер Енерджи” ООД, гр. Варна уведомление за ИП за
изграждане на един вятърен генератор с мощност до 5,0 kW за производство на електроенергия
посредством силата на вятъра за собствени нужди в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ, с площ
950 кв. м, в кв. 65 по плана на с. Горен чифлик, общ. Долни чифлик, обл. Варна, в съответствие с
разпоредбата на чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за
следното:
І. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :
ИП попада в точка 3 “и” от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от
същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
ИП не попада в границите на защитени зони от мрежата “Натура 2000”.
Заявеното ИП не противоречи на забраните по т. 1.3.2 от т. Б към Мерки и условия за
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия от прилагането на Националния за действие за енергията от ВЕИ
2011-2020 г. към Становище по екологична оценка №1-2/2012 г. на министъра на околната среда и
водите за съгласуване на същия план (планът е приет от МС с Протокол № 1 от 09.01.2013 г.).
Във връзка с чл.93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение е директорът на
РИОСВ-Варна.
ІІ. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона
за защитените територии и защитени зони от мрежата Натура 2000 по смисъла на ЗБР. Най-близко
разположените ЗЗ са:
 ЗЗ BG0002045 „Комплекс Камчия” за опазване на дивите птици, определена
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-354/03.05.2012 г.г.
(ДВ, бр.37/2012 г.) на министъра на околната среда и водите;
 BG0002044 “Камчийска планина” за опазване на дивите птици, определена съгласно
чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр.10/2013 г.) на министъра на околната
среда и водите;
 BG0000133 „Камчийска-Еменска планина” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2
от ЗБР, и
 BG0000116 „Камчия” за опазване на природните местобитания и на дивата флора и
фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.
Инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и
целите на опазване на защитените зони по реда на чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1,
т.1 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване
на ОВОС.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на община Долни чифлик и с. Горен чифлик,
общ. Долни чифлик.
/отговорено от РИОСВ на 12.07.2017 г./
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