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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият Доклад за екологична оценка на обект „ПУП-ПЗ  ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ  В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С №№ 000915, 087006, 000909, 

000917, ЗЕМЛИЩЕ НА ГРАД ИВАЙЛОВГРАД, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ  

ХАСКОВО”  се разработва на основание чл.85, ал. 4 и ал.5 от Закона за опазване 

на околната среда и чл.14, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на Екологична оценка на планове и програми.  

 Компетентният орган – Регионална инспекция по околната среда и 

водите - Хасково  определя в свое Решение № ХА-04-ЕО/ 2011 г., че за обекта е 

необходимо да се извърши екологична оценка на ПУП-ПЗ. 

 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, РИОСВ Хасково изисква към доклада за ЕО да се представи като 

приложение и неразделна част Доклад за оценка степента на въздействие на 

инвестиционното предложение върху с предмета и целите на опазване на 

Защитена зона „РОДОПИ – ИЗТОЧНИ”, определена с идентификационен код  

BG0001032 и Защитена зона „ЯЗОВИР ИВАЙЛОВГРАД”, определена с 

идентификационен код BG0002106. 

Въздействията върху компонентите на околната среда и начините за 

извършването на оценката са определени от „Ръководство за ЕО на планове и 

програми в България”, София, 2000 и „Указанията и методиките на ЕК за 

стратегическа екологична оценка”.  

Разработката е изцяло съобразена с направените констатации и 

поставени изисквания от РИОСВ Хасково. Експертният колектив по изготвянето на 

Доклада започна работата, следвайки последователността, залегнала в 

Заданието за обхвата и съдържанието му. Беше направена пълна справка с 

административната документация, съгласно законовите изисквания.  

Предварителното проучване по компоненти на околната среда, послужи 

като подготовка за подробно комплексно екологично изследване на района, обект 

на въздействие, при посещение на място.  
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По време на теренните работи, беше проучена и описана конкретната 

обстановка в района, предвиден за изпълнение на ПУП-ПЗ.  

При теренните проучвания бяха провеждани срещи с местни хора за 

обсъждане намеренията на Възложителя. Реализирането на инвестиционното 

предложение е свързано и с известно социално развитие на района. 

При изготвяне на настоящия Доклад от страна на Възложителя 

бяха представени още: 

 Актуални скици на имотите  с координати на граничните точки; 

 Картен материал. 

 Становище изх. № 91-959-2/15.02.2011 г. на Община Ивайловград за 

възлагане на ПУП-ПЗ на имотите; 

 Писмо изх. № 91-959-2/15.02.2011 г. на Община Ивайловград относно 

приоритетите на общината; 

 Становища на „Напоителни системи” ЕАД клон Хасково. 

 Здравни становища на РИОКОЗ гр. Хасково  

 Заповед на Кмета на община Ивайловград за изготвяне на ПУП.  

 Проекти за ПУП-ПЗ на имоти ... 

 Становища на EVN „България Електроразпределение” АД, град 

Пловдив, 

 Становища на „Водоснабдяване и канализация” град Хасково. 

 Писмо изх. № 438/17.03.2011 г. на РИОСВ Хасково относно 

кумулативния ефект; 

 Писмо изх. № КПД-14-86/л/04.03.2011 г. на РИОСВ Смолян относно 

кумулативния ефект. 

 Парцеларен план за трасето на електропровод. 

 Доклад за резултатите от оценката за наличния и прогнозния 

потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и 

алтернативни енергийни източници. 

 

Проведени са консултации с РИОСВ - Хасково, РЗИ - Хасково, «В и К» 

ЕООД - Хасково, «Напоителни системи» ЕАД  клон Хасково, МИЕТ, Дирекция 

„Природни ресурси и концесии”, Община Ивайловград,  БД „ИБР” Пловдив, 

Национален институт за недвижимо културно наследство,  град София. 
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ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

Възложител: „СОЛЕ – 4” ООД, гр. София, община Столична, район 

Лозенец, ул. „Бигла”, № 62, ет.4, ап. 13, представлявано от Даниел Пламенов 

Милков и Стефан Латев Кирилов - управители 

Пълен пощенски адрес: 1164, гр. София, община Столична, район 

Лозенец, ул. „Бигла”, № 62, ет.4, ап. 13 

Телефон: 0888 559 725 

Лице за контакти: Стефан Латев Кирилов, GSM 0888 559 725 

 

 

2. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА РЕГУЛАЦИЯ 

И ЗАСТРОЯВАНЕ И ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

 

2.1. Цели и обхват на дейностите 

Фирма „СОЛЕ–4” ООД, гр.София предвижда изграждането на 

фотоволтаична електроцентрала с мощност до 11 000 кW в Имоти № 000915, 

087006, 000909 и 000917 по картата на възстановената собственост на 

землището на град Ивайловград, област Хасково. 

Залаганата в ПУП-ПЗ дейност не попада в обхвата на приложение № 1 

към чл. 92, т. 1 и приложение № 2 към чл. 93, ал.1 т.т. 1 и 2 от ЗООС  и/или други 

инвестиционни предложения с предполагаемо значително въздействие върху 

околната среда, спрямо които предлаганият план определя критерии, нормативи 

и други ръководни условия от значение за бъдещото им разрешаване или 

одобряване по отношение на местоположение, характер, мащабност и 

експлоатационни условия. 

 Проектът (Подробни устройствени планове - Планове за застрояване) 

ще послужи за провеждане на процедура за промяна предназачението на 

земеделски земи за неземеделски нужди - за производство на електрическа 

енергия от възобновяем източник - слънцето. 

Те ще определят устройствените показатели, задължителни при 

проектирането на обекта, съобразно бъдещо предназначение на имотите – за 

производство на електрическа енергия.  
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 Подробността на предвижданията се свеждат до изясняване на начина 

на застрояване, устройствената зона, границата за промяна на режима, 

ограничителната линия на застрояване, етажност и устройствените параметри: 

► плътност на застрояване – до 80%; 

► интензивност на застрояване – Кинт до 2.5; 

►озеленена площ – не по-малко от 20 %.; 

► височина при кота корниз – до 5 м. 

Отстоянието от съседните имоти е 3 м, а от полския път – 5 м. 

След процедури с положителни решения на глава VІ от Закона за 

опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, 

ПУП-ПЗ ще бъде внесен за утвърждаване в Община Ивайловград по реда, 

определен от Закона за устройство на територията.  

Площадката за изграждане на фотоволтаична централа отстои на около 

500 м северозападно от регулационните граници на град Ивайловград. 

 

 
 

            

Според издадените от ОбС „Земеделие” гр. Ивайловград скици имотите имат 

следните характеристики: 
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ИМОТ 

   № 

ПЛОЩ 

 /ДКА/ 

 КАТЕ 

ГОРИЯ 

   НАЧИН НА 

ТР. ПОЛЗВАНЕ 

               ГРАНИЦИ И СЪСЕДИ 

 ИМОТ 

   № 

  ПРЕДНА 

ЗНАЧЕНИЕ 

СОБСТВЕНОСТ 

000917 20.000 ІХ пустееща 

необработваема 

земя 

000911 пасище,мера стопан.от общината 

000113 пасище,мера стопан.от общината 

000779 полски път общинска 

000774 полски път общинска 

000776 полски път общинска 

000909 120.200 ІХ пустееща 

необработваема 

земя 

000908 пасище,мера стопан.от общината 

000161 изост.тр.нас. стопан.от общината 

000317 храсти стопан.от общината 

000910 пасище,мера стопан.от общината 

000780 полски път общинска 

087006 4.108 ІХ пасище, мера 000915 пасище,мера общинска 

000915 97.542 ІХ пустееща 

необработваема 

земя 

087006 пасище,мера частна 

000122 дървопр.площ МЗГ-ДЛ 

000164 пасище,мера  стопан.от общината 

000916 пасище,мера стопан.от общината 

000780 полски път общинска 

000782 полски път общинска 

000774 полски път общинска 

 241.850      

Координатите на граничните точки на площадката са следните : 

 

Точка № х у Точка № х у 

Имот № 087006 

6501 4533963.70 9474358.50 35543 4533894.45 9474285.14 

35544 4533868.96 9474348.75 6494 4533967.07 9474334.04 

Имот № 000909 

35 4533979.28 9474487.68 2872 4534309.50 9474195.59 

39 4534082.48 9474516.50 2871 4534288.00 9474177.21  

2898 4534089.00 9474472.00 2870 4534299.19 9474136.40  

2897 4534091.62 9474462.40 2869 4534313.80 9474098.81 

2896 4534099.30 9474454.40 2868 4534324.19 9474084.40  

2895 4534128.19 9474448.09 2867 4534323.30 9474077.21 

2894 4534132.9З 9474448.09 2867 4534316.33 9474063.90 

2893 4534141.04 9474443.57 2865 4534320.69 9474056.40 

2892 4534145.80 9474408.81 44 4534251.09 9474065.43 
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Точка № х у Точка № х у 

2891 4534150.94 9474404.81 43 4534200.43 9474056.30 

2890 4534199.12 9474401.59 42 4534130.34 9474061.51 

2881 . 4534276.44 9474414.40 41 4534067.31 9474105.90 

2880 4534300.94 9474363.59 40 4534036.52 9474084.39 

2879 4534310.00 9474338.40 13023 4534018.12 9474118.00 

2878 4534309.12 9474308.81  13022 4533980.00 9474265.00 

2877 4534312.62 9474288.00  13021 4533973.12 9474297.31 

2876 4534320.30 9474270.40  13020 4533973.12 9474334.40 

2875 4534322.94 9474253.59  13019 4533966.19 9474384.81 

2874 4534324.62 9474222.40 13018 4533966.19 9474438.50 

2873 4534320.30   9474208.81  13017 4533970.69 9474458.00 

Имот № 000915 

6501 4533963.70 9474358.50 91 4533832.70 9474121.44  

35544 4533868.96 9474348.75 12995 4533802.88 9474160.09 

 35543 4533894.45 9474285.14  12996 4533809.60 9474326.64  

6494 4533967.07 9474334.04 12997 4533804.17 9474361.08  

6495 4533967.12 9474333.59  92 4533787.76 9474406.99  

6496 б4533967.12 9474297.09  94 4533788.00 9474480.00 

6497 4533974.80 9474261.40 95 4533792.00 9474517.00 

6498 4534012.50 9474115.59  96 4533814.00 9474573.00  

6499 4534032.47 9474078.27  100 4533890.00 9474581.00  

2846 4534063.30 9474039.21 111 4533918.00 9474560.00  

18355 4534039.30 9474044.00  128 4533951.23 9474603.48  

18354 4533940.44 9473978.40  6647 4533951.50 9474603.50 

12990 4533885.50 9474010.50  2925 4534015.00 9474619.50  

12991 4533878.72 9474042.68  6640 4534006.44 9474602.00  

12992 4533864.12 9474074.50  6642 4533965.12 9474460.40  

86 4533861.41 9474079.04  6643 4533960.19 9474439.09 

   6644 4533960.19   9474384.00  

Имот № 000917 

56 4534104.48 9474741.58 53 4533967.49 9474673.42  

2919 4534108.00 9474740.00  57 4534024.00 9474793.00  

6630 4534070.19 9474687.00  58 4534098.87 9474854.00  

6629 4534031.62 9474649.31  6З 4534114.58 9474857.12  

2924 4534019.94 9474626.81  85 4534136.05 9474833.69  

48 453З957.09 9474611.14     
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При изграждането и експлоатацията на обекта не се налага и няма да 

бъдат засегнати или ползвани допълнителни площи, извън определената 

площадка. 

Необходимостта от реализацията на плана се определя от съвкупността 

на няколко групи фактори – икономически, социални, политически, екологични.  

На 16 февруари 2005 г. влезе в сила Протоколът от Киото (подписан 

през 1997 г.) към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата. Той е 

важна първа стъпка в глобалната борба срещу промените в климата.  

Той задължава индустриализираните страни да постигнат определени 

ограничения в емисиите на парникови газове. ЕС си постави за цел за периода 

2008-2012 г. да ограничи емисиите си с 8% в сравнение с нивата от 1998 г.  

  Енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и 

пестенето на енергия са най-евтините, най-безопасните, най-сигурните и най-

приемливите, от гледна точка на природата и обществото, начини да се постигне 

ограничаване на емисиите на парникови газове в енергийния сектор. 

Възобновяеми източници на енергия като вятъра, слънчевите фотоволтаични 

инсталации, слънчевата термична и геотермална енергия, биомасата и енергията 

на приливите и отливите могат да изпълнят тази цел.  

Едновременно се дава приоритет на енергийната ефективност и 

мерките за пестене на енергия. Според Грийнпийс, енергията от възобновяеми 

източници, заедно с енергийната ефективност, могат да покрият 25% от 

осигуряването на Европа с енергия до 2020 г.  

Понастоящем дейността по ВЕИ в страните членки на ЕС се определя 

от ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 

април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 

2003/30/ЕО. Поставена е основна цел за подобряването на енергийната 

ефективност на Общността, насочена към постигане на 20 % повишаване на 

енергийната ефективност до 2020г. В Приложение 1 са формулирани 

„Национални общи цели за дела на енергията от възобновяеми източници в 

брутното крайно потребление на енергия през 2020 г(1) „  

За България делът на енергията от възобновяеми източници в брутното 

крайно потребление на енергия, 2005 г. (S2005) е 9,4 %, а 2020 г. (S2020) трябва да 

достигне 16 %. 
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Следва да се подчертае, че с оглед на постигането на националните 

цели, посочени в настоящото приложение, в насоките на Общността относно 

държавните помощи за опазване на околната среда се отбелязва постоянната 

необходимост от национални механизми за подпомагане на енергията от 

възобновяеми източници. 

Предложението ПУП за фотоволтаичен парк е изцяло съобразено с 

изискванията на няколко важни нормативни акта от българското законодателство: 

 Закон за енергетиката. Глава 11. “Насърчаване на производството на 

електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран 

начин”, Раздел 1. “Производство на електрическа енергия от ВЕИ” Закон за 

възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата. (обн.ДВ., 

бр.49/19.06.2007г.); 

 Наредба № 14 на МРРБ и МЕЕР за техническите правила и 

нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за 

производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, 

Глава 4  “Технически правила и нормативи за проектиране на енергийни обекти за 

производство на елктрическа енергия от ВЕИ” (обн.ДВ, бр. 53/28.06.2005 г.); 

 Закон за устройство  на територията. 

 Решение No:Ц-015/31.03.2008 г. на Държавната комисия за енергийно 

и водно регулиране (ДКЕВР) относно “Определяне на преференциална цена за 

продажбата на електрическа енергия, произведена от ВЕЦ, ВяЕЦ, Фотоволтаични 

ЕЦ и чрез директно изгаряне на  биомаса”. 

 Националeн план за действие за възобновяеми енергийни източници 

(2011-2020 г.). 

 Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 

– 2010 г., приет с Решение на МС от 4 октомври 2007 г.  

 Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници 2005-2015 г., МИЕТ/АЕЕ, декември 2005 г.  

В унисон с новата, още по-строга политика на ограничаване на 

изкопаемите неекологични горива и енергия, е и българската вътрешна 

икономическа политика, която стимулира развитието на сектора на естествено 

възстановяеми източници. Изкупува се безотказно 100% от произведената 

електроенергия на преференциалната цена. 



12 

 

 С последните изменения на закона за Енергетиката от есента на 2006 

година, се въведе действието на минимална тарифа, а времето, през което тя ще 

е в сила, е поне 12 години от пускането на фотоволтаичната електроцентрала в 

действие. 

 В това отношение, режимът за изкупуване на тока, произведен за 

сметка на слънчевото греене, е един от най-благоприятните в света, което 

естествено породи и голям интерес от чуждите инвеститори, не само от Европа, 

но и от САЩ и други страни. 

От инвестиционна гледна точка съществуват поне 10 фактора, които 

мотивират за средносрочни и дългосрочни капиталовложения в проиводството на 

електрическа енергия от различните видове фотоволтаични модули: 

 Първичният енергиен източник е слънцето, което е безплатно и 

практически неизчерпаемо; 

 Оперативното управление на фотоволтаичните съоръжения и 

системи е автоматично и се извършва дистанционно от 

електроразпределителните предприятия;  

 Максималната си мощност фотоволтаиците отдават през деня, когато 

и електроконсумацията е максимална, което благоприятства оптималната работа 

на електросистемата; 

 Фотоволтаичната система не се нуждае от постоянен оперативен 

персонал; 

 Фотоволтаичните електроцентрали и паркове имат заводски и 

сервизни гаранции 20 и повече години;  

 От всички, удобно достъпни за експлоатация, възобновяеми  

енергийни източници, най-бързо и лесно усвоимият е слънчевата светлина;  

 Фотоволтаиците могат да се разполагат практически навсякъде - по 

фасадите и покривите на сгради, в дворове и на открито на земеделски и горски 

терени; 

 Изкупната цена на тока, произвеждан от фотоволтаици у нас сега 

достига до 48 евроцента без ДДС за киловатчас, с тенденция да расте, заедно с 

ръста на енергията по-принцип.  

Тази изкупна цена е 10 пъти по-висока от преференциалната цена за 

тока от ВЕЦ и 5 пъти по-висока от изкупната цена за тока от вятърните генератори 

у нас;  
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  България, със слънчевата светлина, съчетана с другите климатични 

условия, е една от най-подходящите територии за печеливша експлоатация на 

слънчевата светлина, чрез фотоволтаици;  

 В зависимост от особеностите на терена за фотоволтаици и 

слънчевоенергийните данни за него, както и от техническите средства за 

преобразуване на светлината в ток, времето за изкупуване на инвестицията е 

между 5 и 9 години. Това е вярно за инвестиция без никакви субсидии. Както 

досегашните, така и новите икономически стимули от европолитиките и 

еврофондовете, гарантират евросубсидия минимум 50% за частни 

фотоволтаични  проекти. Затова реалният срок за възвръщаемост на 

инвестицията е в рамките на 3-4 години максимум.  

В България съществуват много благоприятни условия за инвестиции в 

слънчеви енергийни системи. В Германия слънчевата радиация, която попада на 

1 квадратен метър площ, средно се равнява на около 1000 киловатчаса енергия 

годишно. У нас тази стойност е около 1500 киловатчаса енергия средногодишно.  

Въпреки преференциалната цена от 55 евроцента на киловатчас в 

Германия, която е с 37.5%  по-висока от нашата, то фотоволтаичните 

електроцентрали у нас са по-изгодни. 

 

 

Избраният район за разполагане на фотоволтаични генератори 

притежава необходимите условия и дадености. Диференциалният слънчево-

енергиен одит доказва добри предпоставки за реализация на подобен тип 

проекти.  
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Той е свързан с факта, че полупроводниците, в които протича ток под 

действие на светлината, реагират крайно нееднакво (а в голяма част от 

слънчевия спектър изобщо не реагират) на целия спектрален диапазон, който е с 

дължина на вълните от 200 до близо 4000 нанометра. Те реагират на сравнително 

тесни ленти в него. Основната спектрална лента, електрозначима (тук разбираме 

такива дължини на вълните в слънчевия спектър, които имат принос за 

протичането на ток в него) за фотоволтаиците, е видимата за човешкото око 

светлина (приблизително между 400 и 700 нанометра, в която лента плътността 

на слънчевата мощност е над 40% от общата плътност). Инфрачервените 

слънчеви лъчи, с дължини на вълните над 700 нанометра, които са невидими за 

човешкото око, определят "топлогреенето", а "слънцесветенето"  зависи от 

енергийните нива на видимата светлина (стойност над 1.1 еV предизвиква 

протичането на ток в силициевите полупроводници).  

Заключението на доклада за слънчевоенергийния потенциал на имота е 

че Ивайловград, се намира в зоната с най-висока средногодишна сумарна 

слънчева радиация (>1350 kWh/m²/y), постъпваща върху 1 м² хоризонтална площ 

и съответно с най-голям потенциал за развитие на дейност в сферата на 

производство на енергия от фотоволтаични системи. PVGIS показва 

средногодишна сумарна слънчева радиация, постъпваща върху 1 м² площ равна 

на 1470 kWh/m²/y за фиксирана система, инсталирана при ъгъл от 33°.  

Актуализирайки тези данни на базата на извършените замервания на 

място, получаваме следната стойност - 1613 kWh/m²/y за фиксирана система, 

инсталирана при ъгъл от 33°.  С това се потвърждава изключителния потенциал 

на територията на землището за производство на електрическа енергия от 

фотоволатаични системи.  

                  Направеният финансов анализ на инвестицията в индикативна 

фотовотаична система с мощност 11 MWp на територията на землището на 

Ивайловград, при фиксирана система и 100% собствено участие показва 

възвръщаемост на инвестицията от 25 %.  ПУП-ПЗ за изграждането на 

фотоволтаична централа за добив на енергия, в случая, е изключително 

подходящо, поради следните критерии:  

■ местоположението на обекта е в район, където мъглите бързо се 

разсейват; 
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■ наличие на достатъчно площ, което дава възможност за реализиране 

на по-рентабилна система; 

■ липсват условия за засенчване - строителство и дървесна 

растителност. 

Инвеститорът разполага с необходимия финансов, технически и кадрови 

ресурс за изграждане на обекта. Това, съчетано със собствеността върху земята 

и цитираните характеристики и предимства, определя целесъобразността и 

необходимостта от реализацията на инвестиционното предложение. 

Предложението отговаря на предвижданията на „Регионалния план за 

развитие на Южен централен район на планиране 2007-2013 г.” и не противоречи 

на плана за земеразделяне и картата на възстановената собственост на 

землището на града и на Плана за развитие на община Ивайловград за периода 

2007 – 2013 г.- Приоритетна ос № 1.4.6. Не засяга и не противоречи плана за 

земеразделяне и картата на възстановената собственост на землището на град 

Ивайловград, на Лесоустройствения и Ловоустройствен проект на Държавно 

горско стопанство Ивайловград и на други утвърдени устройствени проекти или  

програми.  

 Фотоволтаиците са полупроводници и когато върху тях няма енергийно 

въздействие, те са непроводими. Когато се облъчат с енергозначими лъчи, те 

предизвикват протичането на ток, но и загряват полупроводниците, което пък 

намалява тяхната електропроизводителност, съответно и електрическата им 

ефективност. Фотоволтаичните системи са комплектни енергийни съоръжения, 

които включват, освен панелите, редица други, свързани с тях компоненти. Най-

съществено значение за фотоволтаичните системи има тяхната ориентация към 

слънцето. 

По предварителни разчети, изграждането на парка ще се състои от 

следните елементи: 

 ФОТОВОЛТАИЧНИ МОДУЛИ – това са панели, състоящи се от 

множество соларни клетки, преобразуващи енергията на слънцето в електрическа 

енергия. Те ще бъдат монтирани на метални носещи конструкции, като панелите 

ще бъдат наклонени под оптималния ъгъл спрямо слънцето, с възможност те да 

се изместват хоризонтално в южно направление по посока на слънчевите лъчи и 

вертикално,под ъгъл от 20° до 40°.  
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 КАБЕЛИ - модулите се свързват кабелно един към друг до достигане 

на напрежение около 600-900 V и след това тези обособени групи се свързват към 

инверторни блокове. Кабелите ще бъдат изтеглени в подземни охранни тръби. 

 ИНВЕРТОРНИ БЛОКОВЕ – те преобразуват постоянното 

напрежение от модулите в променливо. Силовите трансформатори ще бъдат сух 

тип и няма да съдържат масла и други вредни вещества. 

 РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА – оградена с метална мрежа земна 

площ с разположени на нея средно (високо) волтови електрически съоръжения. 

 ЕЛЕКТРОПРОВОД - подземна линия, свързваща Разпределителната 

уредба с Националната електропреносна и електроразпределителна мрежа 

 ОГРАДА – по контура на имотите, определени за Фотоволтаичен 

парк  (ФВП), ще се монтира мрежеста ограда със съответните врати. 

За реализацията на ПУП-ПЗ и ФВЦ съществуват много варианти на 

технически решения, основани на принципите на технологията, изложени по-горе. 

Оптималното техническо решение ще е предмет на разработен технически 

проект.  

Съществен недостатък на слънчевата радиация е малката й мощност, 

поради което се изискват големи повърхности от скъпоструващи слънчеви клетки 

за производството на забележително количество електрическа енергия. Това 

донякъде може да се реши чрез поставяне на слънчевите панели в подвижни 

конструкции и системи, променящи периодично своето положение или следящи 

непрекъснато положението на слънцето така, че да приемат перпендикулярно 

слънчевата радиация. Изборът на монтажна конструкция е един от най-важните 

при проектирането на бъдеща слънчева електроцентрала. В практиката са се 

утвърдили няколко варианта и по-долу накратко са описани техните 

характеристики, основните им предимства и недостатъци. Окончателният избор 

ще бъде направен при изготвянето на техническия проект. 

 Статична конструкция: 

При нея панелите са южно ориентирани, с оптимален ъгъл на наклона 

спрямо хоризонта. Този ъгъл се определя в зависимост от местоположението на 

фотоволтаичната система и се извършва чрез софтуер. При тази конструкция не 

може да се променя наклона на модулите спрямо слънцето.  
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Тя е най-подходящият вариант за големи обекти на земя, за малки на 

наклонен покрив с южно изложение, като и за места с източни и западни 

засенчвания на хоризонта. Няма движещи се части и електроника, което 

предполага дълъг живот.  

Основният недостатък е малкото количество получена енергия. В 

периода от април до септември слънцето изгрява и залязва зад конструкцията. 

 Статична конструкция със сезонно регулиране на наклона:  

При тази статична конструкция панелите също са южноориентирани, но 

може да се променя наклона на модулите т.е. зенитния ъгъл в няколко фиксирани 

позиции.  

Конструкцията е проста и евтина. Няколко пъти в годината се променя 

наклона. Получава се допълнителна енергия около 5-10%. За сметка на 

незначително по-висока цена от статичната, получаваме няколко % допълнителна 

енергия. Няма движещи се части, освен при сезонната пренастройка и 

електроника, което удължава експлоатационния срок. Основният недостатък е 

необходимостта от ръчното коригиране на наклона няколко пъти в годината. 

 едноосен (1-axis) позиционер:  

При едноосната система модулът следи движението на слънцето само 

от изток на запад.  

Ъгълът между него и хоризонта не се променя. Фотоволтаикът през 

целия ден е насочен максимално към слънцето, но не винаги е точно срещу него. 

Допълнителната енергия, която може да се осигури е до около 20 %. Основните 

недостатъци са по-високата цена, както и наличието на движещи се части и 

електроника. Това предполага периодична проверка на механизмите и 

евентуални повреди в електрониката или от износване. 

 двуосен (2-axis) позиционер:  

При двуосната следяща система модулът следи слънцето от изток на 

запад, но в същото време се мени и ъгълът на наклона на фотоволтаика спрямо 

земята (хоризонта).  

Така модулът е винаги насочен перпендикулярно спрямо слънчевото 

лъчение и така се създават условия за по-пълно приемане и трансформиране на 

слънчевата радиация. Двуосната следяща система е значително по-сложна, но и 

по-ефективна от едноосната. Тя осигурява допълнителна енергия до около 30%.  
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Основните недостатъци отново са високата цена, наличието на още 

повече електроника, движещи се части и механизми. 

 комбинирана система за позициониране:  

Използва се едноосен позиционер с ръчно регулиране на наклона, т.е. 

системата ще следи слънцето от изток на запад автоматично, а периодично 

(сезонно) с ръчно регулиране ще се променя наклона на панелите.  

Така ще се съчетават предимствата на двата метода и ще се намалят 

основните недостатъци на двуосното позициониране, а именно – сложност на 

изделието и висока цена.  В последните години доста се коментират варианти за 

системи с хоризонтални панели, но все още нямат масово приложение. 

Хоризонталната радиация е доста ниска, а земята като ресурс особенно в 

България все още е на цена, която оправдава междуредовите отстояния. Освен 

това остават проблемите със самопочистването на модулите при дъжд и сняг. 

Тези ситеми обикновено се използват в страните от екваториалния пояс, където 

това е оптималния ъгъл - 0°. 

Предвид малките засенчванията на хоризонта в източна и западна 

посока теоретично е рентабилно да се използват стационарни системи за 

позициониране. Основното предимство на тракерите е по-доброто усвояване на 

сутрешната и вечерната радиации. Климатичните условия в региона на 

одитирания обект са благоприятни за тях.  

През различните сезони най-подходящият ъгъл на наклона на 

слънцеприемната повърхност варира от 8° до 60°. За региона средната 

оптимална стойност е 32°, но точната локация ще се изчисли допълнително. 

Пазарът предлага богата гама от типове модули – поли и моно 

кристални, аморфни, хибридни и др. Кристалните са най-утвърденият тип 

технология. Успешно работят на сателити в космоса вече десетки години.  Поради 

високите летни температури в региона и по-добрия температурен коефициент на 

монокристалните в сравнение с поликристалните модули е целесъобразно да се 

изберат първите.   

Като предимство на аморфните може да се отчете и по-добрата им 

работа при дифузно лъчение и по-добрия температурен коефициент. При 

реализирането на обекта ще извършим диверсификация с поне 2 вида модули. 

Разликата между теоретичния и реалния технологичен потенциал се обуславя от 

загубите във ФВИ. Те са много видове и варират в определени граници:  
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 Загуби от засенчване на хоризонта – чрез замерване на ъглите на 

засенчване на хоризонта в радиус от 60º до 300º със стъпка 5º и математически 

изчисления са определени загуби от приблизително 5%, което е отлично 

местоположение за фотоволтаична централа.  

 Загуби от засенчване на близки обекти. В имотите има храсти, които 

ще засенчват крайните модули. Поради последователното свързване на 

елементите в модула, дори да се засенчи само малка част от него токът в целия 

стринг ще падне драстично. Необходимо е близките храсти  да се премахнат. При 

монтирането на мълниеприемни пръти те ще се поставят зад модулите. 

Възможно е да се използват мълниеприемници с изпреварващо действие, 

монтирани на високи мачти разположени по северната граница на працела или на 

ниски мачти от южната страна. Така загуби от засенчвания на близки обекти няма 

да има, с изключение на непредвидими случаи на прелитане или кацане на птица 

например.  

 Загуби от взаимни засенчвания. Те ще се предвидят при 

техническото проекитране на обекта. Отстоянията между редовете и загубите в 

процентно изражение трябва да се съобразят с движението на слънцето през 

различните сезони.  

 Загуби от наклона на модулите. Тъй като теренът позволява 

монтажна конструкция под оптимален ъгъл такива загуби не би трябвало да има.  

 Загуби от ориентацията на модулите. Теренът позволява тяхното 

елиминиране.  

За реализацията на инвестиционното предложение съществуват много 

варианти на технически решения, основани на принципите на технологията, 

изложени по-горе. Оптималното техническо решение ще е предмет на разработен 

технически проект. 

 Програмата за дейностите, вкл. за строителство и експлоатация и 

фазите на закриване включва почистване и подравняване на терена, полагане на 

носещите конструкции при диспозиция няколко метра един от друг на модулите, 

монтаж на фотоволтаичните панели и присъединителните съоръжения. 

Експлоатационният срок е 20 години, след което инсталацията ще бъде 

демонтирана. 

Най общо можем  да кажем, че фотоволтаичната централа ще се състои 

от  модули и ще има следните технически характеристики: 
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Обща номинална мощност - 11 MW  

Ниво на напрежение -20 kV  

Брой на електропроводните линии - една  

Брой на фазите – три 

Съгласно приложените становища на „ЕVN България 

Електроразпределение” АД през имотите не преминават електропроводи СрН или 

НН, и не се налага ограничителен режим на ползване съобразно изискванията на 

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

Присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа е възможно 

да се осъществи чрез нов ЖР стълб на мястото на стар ЖБ № 12 към ВЛ 20kV 

"Орхидея" от п/я 110/20/6kV "Ивайловград", чрез изграждане на  кабелна линия 20 

kV от мястото на присъединяване до нова РУ 20 kV ситуирана в имотите. За Имот 

№  000909 /5 000 кW/ на настоящия момент е необходимо да се изгради нова 

кабелна линия 20 kV от мястото на присъединяване  /п/я 110/20/6kV 

"Ивайловград"/ до нова РУ 20 kV ситуирана в имота. Кабелните връзки ще се 

положат подземно. Засягат се минимално 17 имота, общинска и държавна 

собственост, нискокатегорийни - ІХ  или, описани като полски път   както следва: 

ИМОТ № НАЧИН НА ТРАЙНО 

ПОЛЗВАНЕ 

ПЛОЩ 

(М
2
) 

ПЛОЩ С 

ОГРАНИЧЕНИЕ (М2
) 

СОБСТВЕНОСТ 

000004 изост.тр. насаждения 21.237 0.052 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 

000127 пасище, мера 35.642 0.135 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 

000234 пасище, мера 5.659 0.153 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 

000241 пасище, мера 20.681 0.080 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 

000252 пасище, мера 23.934 0.033 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 

000314 изост.тр. насаждения 30.485 0.404 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 

000395 др.сел.тер. 9.749 0.035 ДПФ-МЗГ 

000768  Път – ІІІ клас 98.006 0.011 държавна 

000774 полски път 3.395 0.006 община Ивайловград 

000780 полски път 10.545 0.165 община Ивайловград 

000782 полски път 4.587 0.241 община Ивайловград 

000816 полски път 7.149 0.006 община Ивайловград 

000822 полски път 1.132 0.086 община Ивайловград 

000823 полски път 13.307 0.120 община Ивайловград 

000829 полски път 1.974 0.020 община Ивайловград 

000915 пуст.необр.земя 97.542 0.187 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 

00091`6 пасище, мера 28.910 0.005 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 
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2.2. Връзка с други инвестиционни предложения, планове и 

програми 

Предложението няма пряка връзка с други съществуващи и одобрени с 

устройствен или друг план дейности и отговаря на предвижданията на 

„Регионалния план за развитие на Южен централен район на планиране 2007-

2013 г.” и Общинския план за развитие на община Ивайловград - Приоритетна ос 

№ 1.4.6. Не засяга и не противоречи на плана за земеразделяне и картата на 

възстановената собственост на землището на град Ивайловград, на 

Лесоустройствения и Ловоустройствен проект на Държавно горско стопанство 

Ивайловград и на други утвърдени устройствени проекти или  програми.  

 

3. СЪСТОЯНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И ТЯХНОТО ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА 

 

3.1.  Атмосферен въздух и климат. 

Община Ивайловград се намира в континентално-средиземноморската 

климатична област, което определя и континентално-средиземноморският тип 

климат на общината. Най-характерните белези на този тип климат са топлото 

лято и меката зима (януарските температури са над 0оС), сравнително малката 

годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите и 

липсата на ежегодно устойчива снежна покривка. Средната годишна температура 

е 12,80°С. Средната годишна сума на валежите е 711мм.  

Основните климатични характеристики за района са взети от 

“Климатичен справочник за България” от 1983г. за станция Ивайловград. 

 Слънчева радиация 

Територията на Община Ивайловград се характеризира с положителен 

радиационен баланс (разликата между погълнатата и излъчената радиация от 

земната повърхност е положителна) през цялата година – над 

2250MJ/m2/годишно. Тази стойност е сред най-високите за страната. 

 Температура на въздуха 

Средната стойност на годишната температурата на въздуха на община 

Ивайловград варира в границите между 11оС и 13,6оС, като средната температура 

на най-студения месец е с около 3-4оС по-висока от средната за страната. Лятото 

е сравнително горещо и сухо. Средните юлски температури са между 21-23оС.  
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Броят на слънчевите дни в годината е най висок за страната - факт, 

отбелязан и от чуждестранни гидове за страната. Средната годишна температура 

на въздуха е 12,8оС, разпределена по месеци, както е показано на графиката. 

                        

 Облачност 

Количеството и качеството на получената от земната повърхност 

радиация се влияе от облачността. Степента на покритост на небето с облаци се 

оценява по десетобална скала (бал 0 - чисто небе, бал 10 - покрито с облаци 

небе). Разпределението на облачността по месеци се вижда на следващата 

диаграма. 

 

Облачността има максимум през зимните месеци (среден бал - 6,4), което 

намалява (около 64% ) притока на топлина към земната повърхност в този район. 

 Влажност на въздуха 

Относителната влажност на атмосферния въздух е един от основните 

показатели за процесите на изпарение, транспирация, разсейване на 

атмосферните примеси и др. Община Ивайловград попада в групата на райони с 

най-много сухи дни през годината и съответно най-малко влажни дни.  

Това определя една средна годишна стойност на влажността на въздуха 

около 70%. Разпределението й по месеци е показано на графиката. 
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Ходът на относителната влажност е обратно пропорционален на хода на 

температурата и пъргавината на водната пара и е с максимум около изгрева на 

слънцето и минимум след пладне. 

 Мъгли 

Мъглата е явление, което пречи на нормалната експлоатацияа 

фотоволтаичните съоръжения и благоприятства за повишаване на 

концентрацията на различни замърсители във въздуха. Според общоприетото 

международно определение мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, 

при което хоризонталната видимост е по-малка от 1км. 

Режимът на мъглите до голяма степен зависи от топлинния баланс, 

минималната температура на въздуха, високата относителна влажност и сумарно 

изпарение, развитието на синоптичните процеси и типа на подложната 

повърхност. Максимумът на мъглите съвпада с максимума на относителната 

влажност и минимума на средните температури, което е видно от следващата 

графика. 

 

  Средногодишно дните с мъгли са 24,4, което представлява едва 6,7%. 

Разпределението им по сезони е следното: преобладаващи са през зимата – 11,7 

дни (3,2%) и есента – 7,1 дни (1,95%), значително по-малко през пролетта – 

5,2дни (1,4%) и минимални през лятото – 0,3 дни (0,08%).  

 Средна месечна относителна влажност
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 Валежи 

Процесите на самоочистването на атмосферата се влияят и от режима 

на валежите. Районът се характеризира със средногодишно количество от 711 

mm, а разпределението им по месеци е показано на графиката. 

 

Валежите не са равномерно разпределени през годината. Най много 

валежи падат през зимата средно 230 мм, а най-малко през лятото – 118 мм. 

Процентът на валежите от сняг е сравнително нисък (5-6% от годишната сума) и е 

най-малкък в сравнение с всички останали райони на страната. Високите 

температури не позволяват да се формира продължителна снежна покривка. 

 Вятър 

Един от най - важните фактори, който спомага за разсейването на 

вредностите от приземния слой е скоростта на вятъра. Честотата на случаите 

“тихо” време и вятър със скорост под 1m/s са неблагоприятни и способстват за 

допълнително натрупване на вредности. Районът се характеризира с добър, но не 

интензивен въздухообмен. Средната годишна скорост на вятъра е 2,5 m/s. 

Разпределението на скоростта на вятъра по месеци се вижда на  следващата 

графика. 

 

 Средна месечна сума на валежите

0

20

40

60

80

100

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

месец

m
m

 Средна месечна скорост на вятъра

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

месец

м
/с

е
к



25 

 

Преобладаващите ветрове в общината са северозападни и 

североизточни. През студеното полугодие често духат югозападни и южни 

ветрове с фьонов ефект. 

Като основни причинители на замърсяване на въздуха в района са: 

автомобилния транспорт, праха от непочистени и неблагоустроени улици и 

битовите отпадъци и сметопочистването. 

На територията на общината 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 атмосферният въздух е свързан с това, че по-голяма 

част от населението през зимният сезон се отоплява с твърдо гориво – дърва и 

въглища. Това създава неприятна атмосферна обстановка през зимния сезон, 

най-вече през ранните сутрешни и късните вечерни часове на денонощието. 

Като се има предвид отдалечеността на площадките от големи 

индустриални центрове и промишлени обекти, както и характерните 

особености на местния климат, може да се констатира със сигурност, че 

качеството на атмосферния въздух през цялата година е в нормативните 

граници. 

Фотоволтаичните централи не са източници на емисии в атмосферния 

въздух. По време на строителството ще бъде на лице известно прахово 

замърсяване на въздуха при извършването на изкопните работи и емисии от 

отработените 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. 

3.2. Води 

 Повърхностни води 

Най-голямото открито водно течение в района, което преминава на 

около 3,0 км северно от площадката на фотоволтаичната централа, е река Арда - 

- най-голямата родопска река и един от най-големите притоци на река Марица. 

Площта на водосборната й област до границата възлиза на 5 201 км2. Тя извира 

от Ардин връх, тече през дълбока долина до турско-българската граница и се 

влива в река Марица на турска територия при град Одрин. Дължината на река 

Арда възлиза на 241км. Въпреки ясно изразения си планински характер, тя има 

малък среден наклон – 5,8 ‰ и сравнително голям коефициент на извитост – 1,9.  
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Гъстотата на речната мрежа е 1,32 км/км2. В нея се вливат към 25 

притока, по-важни от които са реките Върбица и Крумовица. По река Арда е 

изградена каскада Арда, която включва язовирите: Кърджали, Студен кладенец и 

Ивайловград. Практически до държавната граница коритото на реката е заето от 

езерата на тези три язовира. Най-близко до разглежданите площи е язовир 

Ивайловград. Началото му е на около 25 км под язовир Студен кладенец. Стената 

му отстои на по-малко от 5 км от държавната граница. 

Трите язовира остро нарушават хидрологичния режим на реката, който 

се обуславя от работата на ВЕЦ-те към тях. 

През площадката, предмет на разглеждания ПУП не преминават открити 

водни течения. Най-близко до нея (на около 500м северно) преминава река 

Керечница или наричана още Градско дере. 

Разглежданите площи на ПУП-ПЗ попадат на територията на 

повърхностно водно тяло “Река Арда между язовир Ивайловград и държавната 

граница” с код BG3AR100R002. В ПУРБ разработен от БД „ИБР” – Пловдив са 

посочени мерките за постигане на добро състояние на повърхностните води. За 

водното тяло в разглеждания участък е предписано: “Съобразяване на 

управлението на водите с условията за постигане на БПС на предмета на 

опазване на Защитена зона BG0001032 “Родопи Източни” и Защитена зона 

BG0002106 “Язовир Ивайловград”. 

 Подземни води 

Съглано хидрогеоложкото райониране на България, проучваният обект 

попада в Рило-родопска област, Източнородопски район. 

Площадката, предмет на разглеждания ПУП-ПЗ е разположена върху 

полегато каменисто било със средна кота 350м, където няма плитко разположени 

подземни води. Района се характеризира с наличието на пукнатинни води и 

водоносния хоризонт е напорен. 

Разглежданите площи на бъдещата фотоволтаична централа попадат в 

обхвата на подземно водно тяло “Пукнатинни води – Ивайловградски масив” с код 

BG3G00PtPg2024. На територията на разглежданата площадка и в района около 

нея няма естествени водоизточници на подземни води. В нейните граници и около 

нея няма ВиК мрежи, не е регистрирано водовземно съоръжение по Закона за 

водите и няма учредени санитарно-охранителни зони (СОЗ) около водоизточници 

и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване или на минерални води. 
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 Характеристика на водоизточниците и водопотреблението за 

обекта, категория водоприемници 

Самият технологичен процес на производство на ел.енергия от 

фотоволтаичната централа не е свързан с необходимост от вода. 

По време на изграждането на обекта ще е необходима само вода за 

оросяване на технологичните пътища през сухите летни месеци. За целта ще се 

използва автоцистерна, която ще се зарежда с вода от съществуващи 

водоизточници в района. 

За обезпечаване на санитарно-битовите нужди на работниците по време 

на строителството се предвижда монтиране на цистерна за вода за миене, която 

ще се зарежда периодично чрез водоноска. Предвижда се работниците да 

консумират бутилирана питейна вода. От обекта няма да отпадат фекални води, 

защото се предвижда монтирането на химически тоалетни. 

Съгласно Заповед № РД-272/ 2001г, по отношение качеството на 

водите, р.Арда след Кърджали до границата е ІІІ-та категория водоприемник. 

Всички останали малки реки и дерета са ІІ-ра категория водоприемник. 

3.3. Почви и земни недра 

 Земни недра 

Съгласно физикогеографското разделение на страната (Географски 

институт при БАН; География на България; 2002) районът попада в 

Източнородопско-Странджанската област.  

Родопският масив е изграден от система навлачни структури, съставени 

от магмени и метаморфни скали /гранити, гнайси, шисти, мрамори и др/ и 

оформени в края на ранната креда. След внедряване на гранитоидните 

плутонични тела в началото на палеогена той е бил подложен на разтягане и 

разломяване. Това води до образуване на понижения, изпълнени със седиментни 

и вулканогенни скали. 

Най-старите скали са метаморфните – кристалинни шисти, гнайси, 

гранитогнайси, мрамори, амфиболити и други. Седиментните или утаечните скали 

са глини, мергели, пясъчници, конгломерати, брекчи, варовици, доломити и други. 

Масивни или еруптивни скали са вулканични по произход и по-млади по възраст 

като риолити, андезити, туфи, туфити, гранити, сиенити, диорити, габро, базалти и 

други. В посочения район няма регистрирани находища на природни богатства.  
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 Почви 

Според почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997) 

територията попада в Средиземноморската почвена област - Източнородопско-

Сакарската провинция.  

Тя се характеризира с доминирането на плитки почви (Leptosols) – 

ранкери с литосоли, на ранкери с канеленовидни лесивирани (chromic, LVx) почви. 

Уникални тук са червените канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf), 

андосолите (Andosols) и планосолите (Planosols), площите на които са 

ограничени. Почвите на провинцията са предимно от ІV бонитетна група – лоши. 

Проблем за опазване на почвите е ерозията. 

Почвената покривка на територията на община Ивайловград е 

представена главно от три основни вида почви: 

1. Канелените горски почви - заемат предпланинските части на 

Източните Родопи. Тези почви се характеризират с високо съдържание на глина 

(до 30%) и притежават глинест хоризонт. 

2. Излужени и слабоизлужени черноземни смолници - в речните долини 

3. Плитки почви - развиват се върху твърди скали, които бавно изветрят 

и се характеризират с протичането на ерозионни процес 

Почвено-климатичните условия и вертикалното членение на релефа са 

довели да средна степен на ерозия, особено в обезлесените участъци. 

Средногодишния плаващ наносен отток е 150 т/км2. Почвената ерозия оказва 

извънредно неблагоприятно въздействие върху земеделието, унищожават се 

земеделски земи, разрушават се съоръжения. Почвеното плодородие и 

продуктивността на земеделските култури намаляват 30-45% при такива средно 

ерозирали почви. Съгласно мониторинговата мрежа “Земя и почви” на 

територията на общината се извършва контрол от страна на Регионална 

инспекция по околна среда и води относно замърсяването на почвите с тежки 

метали и маталоиди, следи се и за вкисляване на почвите. Всички досегашни 

резултати от анализите и изследванията са в границите на пределно допустимите 

норми и концентрации. Разглежданите поземлени имоти №№ 000915, 000917, 

000909 и 087006 в землището на гр.Ивайловград са с начин на трайно ползване 

„пустееща необработваема земя”, с най-ниска категория – ІХ и неполивни от 

държавни водоизточници. Имотите в миналото са били част от военна зона – 

полигон и в тях съществуват останки от инженерни съоръжения.  
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3.4. Биоразнообразие и защитени територии 

Проучвателният терен е разположен в Южнобългарския биогеографски 

район – Източнородопски подрайон (Груев Б., Б. Кузманов,1994), характеризиращ 

се със силно Средиземноморско климатично влияние. Климaтичните условия 

благоприятстват съществуването на много средиземноморски видове, както и на 

преходносредиземноморски съобщества. Различията от средиземноморския 

климат се дължат на отдалечеността на района от Средиземно море, на релефа, 

на по-голямата надморска височина и на влиянието на европейския умерен пояс, 

което определя формирането на преходносредиземноморски климат.  

Характерните климатични и морфографски дадености на района определят 

наличието на една сравнително богата биота. 

Във фитогеографско отношение съставът на флората на Източни 

Родопи е сложен. От главните групи, най-голяма е тази на Медитеранския 

флористичен  елемент. В групата, обаче, броят на субмедитеранските видове е 

по-голям от тези на стеномедитеранските и балканските видове. Значително е и 

присъствието на широко разпространените eвроазиатски, циркумполярни и 

космополитни флорни елементи, което е свързано с разнообразието на 

екологичните условия в района, височиннния диапазон и вековната човешка 

дейност. Установени са общо 1962 вида висши растения / Petrova А., 2004: Flora of 

the Eastern Rhodopes (Bulgaria) and its conservation significance/. 

Характерни средиземноморски видове растения са склеропоа (Scleropoa 

rigida), зайча сянка (Asparagus acutifolius), жълтуга (Genista anatolica), Osyris alba. 

В състава на псевдомаквисите влизат по-малко вечнозелени и други 

средиземноморски форми, но достатъчно преходносредиземноморски 

придружаващи видове. Тези съобщества се срещат пръснато в най-източните и 

североизточни части на подрайона /напр.Ивайловградско, Белороляне, 

Мандрица/ и вечнозеленият им облик се определя от грипа (Phillyrea media), кукуч 

(Pistacia terebinthus), червена хвойна (Juniperus oxycedrus) и др. като в състава им 

влизат още келяв габър (Carpinus orientalis), космат дъб (Quercus pubescens), 

драка (Paliurus spina-christi), луковична ливадина (Poa bulbosa). Типични за 

подрайона са и мезофитните съобщества от източен бук (Fagus orientalis), както и 

ксеромезофитните от благун (Quercus frainetto), маклен (Acer monspessulanum) и 

цер (Quercus ceris).  
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Срещат се и малки петна от тук там съхранени гори от черен бор (Pinus 

nigra) /Груев Б.;Б.Кузманов,1994; „Обща биогеография”/. Извършвани са и 

залесявания с бял и черен бор. 

Най-богато представени са семействата Сложноцветни (Asteraceae) – 

237 вида, Бобови (Fabaceae) – 173 и Житни (Poaceae) – 163 вида. Установени са 

23 български и 93 балкански ендемита, но процентното съотношение на 

ендемичния компонент е сравнително ниско – 5.9%, т.е. под средното за страната. 

Вероятно това е свързано с липсата на обособени центрове на видообразуване 

/формообразователни огнища/. Присъствието на ендемични видове в някои 

родове е значително – юрюшки лопен (Verbascum juruk), скален лопен (Verbascum 

rupestre), Verbascum rorripifolium. Броят на достоверно срещащите се видове със 

значим консервационен статус е както следва: 

- 83 защитени от Закона за биологичното разнообразие вида /14.2 % от 

всички защитени растителнти видове/; 

- 12 световно редки вида; 

- 2 вида, включени в Приложението на Директивата за хабитатите; 

-  5 вида, включени в Приложение №1 на Бернската конвенция; 

- 13 застрашени и 101 редки вида, включени в Червената книга на 

България. 

По-известни, характерни и популярни, за района видове са:         

Реликти: жълта каменоломка (Saxifraga aizoides), лаврово бясно дърво 

(Daphne laureola), македонска каменоломка (Saxifraga ferdinandii-coburgi), пълзяща 

гудиера (Goodyera repens), силивряк (родопски силивряк) (Haberlea rhodopensis).  

Защитени растения: венерин косъм (Adiantum capillus-veneris), 

венерина обувка/пантофка (Cypripedium calceolus), двурога пчелица (Ophrys 

cornuta), жълта тинтява (Gentiana lutea), златиста кандилка (Aquilegia aurea),     

обикновен тис (Taxus baccata), петковия (Petkovia orphanidea), планински божур 

(Trollius europaeus), родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски крем 

(Lilium rhodopaeum), родопско лале (Tulipa rhodopea), родопско омайниче (Geum 

rhodopaeum), силивряк (Haberlea rhodopensis), снежно кокиче (Galanthus nivalis), 

халерово котенце (Pulsatilla halleri), черноморска ведрица (Fritillaria pontica) и др. 

Български ендемити: родопско крайснежно звънче (Soldanella 

rhodopaea), родопско лале (Tulipa rhodopea), родопско омайниче (Geum 

rhodopaeum). 
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Балкански ендемити: балканска петлюга (Pinguicula balcanica),   

жешля/планински явор (Acer heldreichii), жълт равнец (Achillea clypeolata), златиста 

кандилка (Aquilegia aurea), петковия (Petkovia orphanidea), родопска горска майка 

(Lathraea rhodopea), родопски крем (Lilium rhodopaeum), силивряк  (Haberlea 

rhodopensis). 

Растения от Червената книга:  венерин косъм (Adiantum capillus-

veneris), венерина обувка/пантофка (Cypripedium calceolus), жешля/планински 

явор (Acer heldreichii), жълта тинтява (Gentiana lutea), златиста кандилка (Aquilegia 

aurea), кръглолистна росянка (Drosera rotundifolia), нарцисоцветна съсънка 

(Anemone narcissiflora), обикновен тис (Taxus baccata), петковия (Petkovia 

orphanidea), пирински чай (Sideritis scardica), планински божур (Trollius europaeus), 

родопска горска майка (Lathraea rhodopea), родопски крем (Lilium rhodopaeum), 

родопско крайснежно звънче (Soldanella rhodopaea), родопско лале (Tulipa 

rhodopea), родопско омайниче (Geum rhodopaeum), силивряк (Haberlea 

rhodopensis), снежно кокиче (Galanthus nivalis), халерово котенце (Pulsatilla halleri), 

черноморска ведрица (Fritillaria pontica) и др. 

Световно застрашени растителни видове: родопска горска майка 

(Lathraea rhodopea), родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), родопски крем 

(Lilium rhodopaeum), родопско лале (Tulipa rhodopea), черноморска ведрица 

(Fritillaria pontica)... 

Площадката не е проучвана цялостно по отношение на биологичното 

разнообразие. Теренът е сравнително равнинен в южната си част и наклонен с 

южно и югозападно изложение в останалата. Имотите в миналото са били част от 

военна зона – полигон. Съществуват останки от инженерни съоръжения, естакада 

за ремонт и смяна на масла на автомобили. Бившите технологични пътища са със 

запазено чакълесто покритие на места. Теренът е ерозирал от липсата на 

растителност в годините, когато е бил обект на масово навлизане и маневриране 

на тежки машини /БТР/. Площта, заета от имотите, е предимно гола, в определени 

участъци дори и без хумусно и органично покритие – в и около инженерните 

съоръжения. 

 Предвид на това растителната покривка е с вторичен произход, 

сухолюбива, бедна на видове и обилие на видовете. Дървесна растителност 

изцяло липсва, тъй като в миналото е било недопустимо присъствието й на 

терена.  
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Остатъци от черборови култури се развиват южно от имотите като 

иглолистни петна и полоси. Сравнително компактни иглолистни насаждения са 

разположени северно от Имот № 000909 и западно от Имот № 000915. В 

миналото иглолистните култури са създавани с противоерозионни и защитни за 

града цели, туширащи въздействието от дейността на военния полигон.  

Остатъци от автохтонна широколистна дървесна растителност са 

съхранени до известна степен западно от имот № 000909. 

Имотите в по-голямата си част са силно увредени от ерозионни процеси 

при необработка на земите в по-далечното минало, увреждането от инженерно-

технически съоръжения – траншеи, естакади, предпазни стени, бункери, 

макадамови покрития за пътища и площадки и др, както и от тежки бойни машини, 

основно верижни и осемколесни бронетранспортьори. Изоставени са от около 20 

години, като съоръженията и сградите в близост до имотите, обслужвали 

поделението, се рушат. Теренът на отделни места около изкопите се ерозира 

допълнително. 

 Естествено е започнала вторична сукцесия и в по-равнинната част на 

имоти 000915, 000917 и 087006 се възстановява успешно тревната покривка, 

макар и в момента да се характеризира с разнотревие. С по-слаба вегетация и 

забавени темпове, но трайно се развива тревостоя и по неерозираните наклонени 

терени на север, където петнисто се настанява червена хвойна (Juniperus 

oxycedrus). В участък от около 25-30 дка в северозападната част на Имот 000909 

тя добива значителна плътност и има основания да се приеме, че се развива 

местообитанието „Храсталаци с Juniperus spp.” (5210). То е характерно за 

Източни Родопи и в последните години се настанява масово на мястото на 

деградирали горски екосистеми и на увредени по различни причини терени, заети 

в миналото от широколистни гори.  

В североизточната част на полигона установихме наличието на 13 

екземпляра келяв габър (Carpinus orientalis). Те са със силно изразен 

антропопресивен хабитус в резултат на постоянно угризване при пашуване на 

кози. Единично и петнисто се забелязват храсти от драка (Paliurus spina – Christi) 

и трънка (Prunus spinosa), както и къпинови обраствания. 

След така описаният характер на терена можем да представим следния 

състав на висшата растителност, установен от нас след теренни проучвания: 
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СЕМЕЙСТВО 

Family 

ВИД 

 

Species ЗАЩИТЕН 

СТАТУС 

Лескови / Corylaceae келяв габър Carpinus orientalis - 

Розоцветни /Rosaceae  

- храстови 

 

трънкосливка Prunus insititia - 

трънка  Prunus spinosa - 

полска къпина Rubus caesius - 

мюлерова къпина Rubus rivularis - 

Кипарисови / Cupressaceae червена хвойна Juniperus oxycedrus - 

Житни / Poaceae 

  

зелена кощрява Setaria viridis - 

троскот  Cynodon dactylon - 

белизма Dichantium ischaemum  - 

ягло Tragus racemosus - 

сеноклас Cynosurus echinatus - 

луковична метлица Poa bulbosa - 

овсигова вулпия Vulpia bromoides - 

мишеопашата вулпия Vulpia mylurus - 

валезийска власатка Festuca valesiaca - 

грудесто канарско семе Phalaris tuberosа - 

заешки овес Trisetum flavescens - 

безосилеста овсига Bromus inermis - 

миши ечемик Hordeum murinum - 

черна садина Chrysopogon grillus  

Сложноцветни /Asteraceae обикновена свещиц а Filago vulgaris - 

космат оман  Inula hirta - 

казашки бодил  Xanthium spinosum - 

полско подрумче Anthemis arvensis - 

бял равнец Achillea millefolium - 

македонски спореж Senecio macedonicus - 

биберщайнова решетка Carlina bibersteinii - 

бодливолистна решетка Carlina acanthifolia - 

италианска паламида Cirsium italicum - 

езиколистна паламида Cirsium ligulare - 

 пиренейска метличина  Centaurea iberica - 

грудеста метличина Centaurea napulifera - 

обикновенна синя жлъчка Cichorium inthybus - 

четинеста дрипавка Crepis setosa - 

вълнести миши уши Hieracium pannosum - 

пресечка  Cnicus benedictus - 

полски ветрогон Eryngium campestre - 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8
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СЕМЕЙСТВО 

Family 

ВИД 

 

Species ЗАЩИТЕН 

СТАТУС 

Зърнастецови /Rhamnaceae драка Paliurus spina – Christi - 

Розоцветни /Rosaceae 

- тревисти 

белезникав очеболец Potentilla neglecta - 

сребрист очеболец Potentilla argentea   - 

Бобови / Fabaceae жлезист гръмотрън Ononis adenothricha - 

шлемовидна еспарзета Onobrychis caput-gali - 

хмелна люцерна Medicago lupolina - 

изправена детелина Trifolium strictum - 

главеста детелина Trifolium glomeratum  

Щирови /Amaranthaceae приповдигащ се щир Amaranthus oleflexus - 

Лободови / Chenopodiaceae  клинолистна куча лобода Chenopodium 

opulifolium 

- 

Сенникоцветни / Apiaceae кръглолистна урока Bupleurum 

rotundifolium 

- 

Тученицови/ Portulacacea обикновенна тученица Portulaca oleraceae - 

Перуникови /Iridaceae                                 оливеров минзухар Crocus oliveri  

Лападови / Polygonaceae козя брада Rumex acetosella  - 

Кремови / Liliaceae голямокачулест гарвански 

лук 

Ornithogalum comosum  - 

Картофови/ Solanaceae черно куче грозде  Solanum nigrum - 

Саркофаеви / Plumbaginaceae румелийско лъжичниче  Armeria rumelica  

Устноцветни / Lamiaceae европейски саркофай Plumbago europae  

коча билка Nepeta cataria  

бодлива руница Phlolis pungens  

сръбски ранилист Stachys serdica  

планински миризлив 

бурен  

Sideritis montana  

бълхова мащерка Thymos pulegioides  

красива мащерка Thymos comptus  

бяло подъбиче Teucrium polium  

Живеничеви / 

Scrophulariaceae 

жълтуголистна луличка Linaria genistifolia  

далматинска луличка Linaria dalmatica  

 тъмен лопен  Verbascum blattaria  

красив лопен Verbascum speciosum  

Карамфилови 

/Caryophyllaceae 

посивяло изсипливче Herniaria incana - 

изправен рожец Cerastium rectum - 

щитовиден карамфил Dianthus corymbosus - 
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Установените от нас представители на висшата флора са 69 от 20 

семейства. В Ивайловградско е локализиран видът от Червената книга 

пеперудовиден салеп (Orchis papilionaceae) от семейство Орхидеи или Салепови 

(Orchidaceae). Среща се по ливади и горски поляни, по-рядко сред храсти и редки 

гори със сравнително мощни и умерено влажни до влажни канелени горски почви 

в ксеротермния дъбов пояс и пояса на мезофилните дъбови и дъбово-габърови 

гори (200-1000 м н.в.). Образува разредени малочислени популации. 

Настоящото състояние на разглеждания имот и околните терени не 

предлага необходимите за развитие на вида условия. Не сме отбелязвали 

находища и на останалите видове орхидеи, характерни за района - обикновена 

пърчовка (Himantoglossum caprinum), паяковидна пчелица (Ophrys mammosa), 

римски дланокоренник (Dactylorhiza romana), широколистен дремник (Epipactis 

helleborine), пчелоносно бръмбърче (Ophrys apifera), дребнолистен дремник 

(Epipactis microphylla), пеперудоцветен салеп  (Orchis papilionacea), боров салеп 

(Orchis pinetorum), блатен салеп (оrchis laxiflora), провансалски салеп (Orchis 

provincialis), серапиас (Serapias vomeracea)... Всички те обикновено се развиват 

като част от фитоценозата в местообитанието „Полуестествени сухи тревни и 

храсталачни с-ва върху варовик (важни местообитания на орхидеи) (6210*), 

каквото липсва на терена.  

Представеният състав на фитоценозата  показва, че на площадката 

няма локалитети на защитени от Закона за биологичното разнообразие 

растителни видове. Няма находища на лечебни растения със стопанско значение 

и такива, поставени под специален режим на опазване и ползване. 

Според най-новите и представителни данни в Източни Родопи са 

установени до момента 4 329 животински вида /Hubenov, 2004: „Estimasion of the 

Faunistic Diversity of the Eastern Rhodopes”/. Голямо е разнообразието от 

безгръбначни животни. Някои групи са много добре проучени, като дневните и 

нощни люспестокрили насекоми – Lepidoptera. Общо са установени 1 168 вида 

пеперуди. За района на площадката няма съобщения за наличие на защитени 

безгръбначни животни. Разбира се, за целта на настоящата разработка, свързана 

с въздействието на представеното инвестиционното предложение, най-голямо 

значение имат гръбначните животни, най-вече от класовете земноводни, влечуги, 

птици и бозайници, на които ще се спрем по-подробно тъй като ихтиофауната не 

се засяга. 
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Топлият преходносредиземноморски климат определя наличието на 

богата херпетофауна. Според Petrov /2004, The herpetofauna (Amphibia end 

Reptilia) of the Eastern Rhodopes (Bulgaria end Greece)/, в Източните Родопи са 

установени 11 вида земноводни в българската част /общо 12 за гръцката/ и 30 

вида влечуги /27 в България и 28 в Гърция/.  

Високото херпетологично разнообразие се дължи на мозаечното 

разпространение на голям брой природни местообитания, мек климат, ниска 

степен на урбанизация и икономическо развитие. В статията си авторът 

класифицира видовете според относителната им срещаемост като: 

- много редки - сирийска (балканска) чесновница (Pelobates syriacus 

(Boettger, 1889), ливаден гущер (Lacerta agilis Linnaeus, 1758 ), горски гущер 

Lacerta (Darevskia) praticola (Eversmann, 1834); 

- редки - червенокоремна бумка (Bombina bombina (Linnaeus, 1761) 

/само за Гърция/, турска (пясъчна) боа (Eryx jaculus (Linnaeus, 1758), котешка змия 

(Telescopus fallax (Fleischmann, 1831);  

- обикновени на места - гръцка дългокрака жаба (Rana graeca 

Boulenger, 1891), пъстър смок (Elaphe quatuorlineata (Lacépède, 1789), смок-

мишкар Elaphe (Zamenis)longissimus (Laurenti, 1768), балкански гекон 

(Mediodactylus kotschyi (Steindachner, 1870) ; 

- обикновени – стенен гущер (Podarcis muralis (Laurenti, 1768), тънък 

стрелец  (Platyceps (Coluber) najadum (Eichwald, 1831), (стрелушка) 

- широко разпространени - обикновен (малък) тритон (Triturus vulgaris 

(Linnaeus, 1758), горска дългокрака жаба (Rana dalmatina, Bonaparte, 1840),, 

дъждовник (Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), зелен гущер (Lacerta viridis 

(Laurenti, 1768), голям стрелец (синурник) Dolichophis (Coluber) caspius (Gmelin, 

1779), шипобедрена костенурка (Testudo graeca, Linnaeus, 1758), шипоопашата 

костенурка (Testudo hermanni, Gmelin, 1789).  

Като територии с високо херпетологично разнообразие и 

консервационен статус са посочени долините на реките Арда /между 

гр.Маджарово и яз.„Студен кладенец”/ и Бяла река в България и районите на 

резервата „Дадя” и около Пилеа и Мелиа в Гърция. 
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Установеното и вероятно разнообразие на херпетофауната на 

площадката за разполагане на фотоволтаичните модули включва зелена крастава 

жаба (Bufo viridis) и голяма крастава жаба (Bufo bufo) от земноводните и на 5 

вида влечуги - пепелянка (Vipera ammodytes), македонски гущер (Podarcis 

erhardii), кримски гущер (Podarcis taurica), шипобедрена костенурка (Testudo 

graeca) и шипоопашата костенурка(Testudo hermanni). 

Вероятни са и други видове влечуги, приспособени към сухи 

местообитания, които биха били установени при прецизни проучвания. 

Микроклиматът и наличните биотопи не предлагат много екологични ниши за 

херпетофауната. Местообитанията на видовете са разположени по-скоро по 

местата, където ветровата и водна ерозия са по-слабо изразени и се развиват 

храсталачни и горски съобщества. Тези участъци са по-добре запазени от 

въздействието на вятъра и са по-богати на растения. Характеризират се с по-

дълбока почвена покривка и по-богато разнообразие на насекоми и гризачи, които 

са основната хранителна база на земноводните и влечугите. Поради това те се 

придържат повече към тях.  

Изследваният район не попада в териториите с високо херпетологично 

разнообразие и консерватиционен статус.  

Орнитофауната на Източните Родопи включва 278 вида, от които 171 

гнездящи /75 вида постоянни и 95 вида гнездещо-прелетни/, 82 вида зимуващи. 

154 вида са преминаващи, а 15 вида се появяват в района при скитанията си 

/Stoychev et al., 2004, Birds in the Bulgarien part of the Eastern Rhodopes/. 

Характерно е голямото видово разнообразие на дневните грабливи птици 

(Falconiformes) – всички 37 вида, регистрирани в България се срещат в района. 

На площадката липсват гнездови находища на птици, което се определя 

от липсата на подходящи за това места. Липсата на дървесна и храстова 

растителност, наличието само на оскъдна тревна покривка, недостига на влага, 

ветровите условия, запустелия характер на площите, използвани само за паша на 

домашни животни през пролетта и есента след дъждове, стеснява неимоверно 

много възможностите за гнездене. От описаното по-горе богато разнообразие на 

видове, в изследвания район се срещат само птици, характерни за откритите 

пространства и отделни скитащи екземпляри, обитаващи гористи местности. 

Срещането им в района на избраните площадки носи по-скоро случаен характер.  
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Установени и вероятни видове са малък ястреб (Accipiter nisus), 

обикновен мишелов (Buteo buteo), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), 

пъдпъдък (Coturnix coturnix), гургулица (Streptopelia turtur), гугутка (Streptopelia 

decaocto), гривяк (Columba palumbus), обикновена кукувица (Cuculus canorus), 

забулена сова (Tyto alba), чухал (Otus scops), обикновена кукумявка (Athene 

noctua), черен бързолет (Apus apus), папуняк (Upupa epops), зелен кълвач (Picus 

viridis), голям пъстър кълвач (Picoides major), качулата чучулига (Galerida cristata), 

горска чучулига (Lullula arborea), полска чучулига (Alauda arvensis), селска 

лястовица (Hirundo rustica), градска лястовица (Delichon urbica), червенокръста 

лястовица (Hirundo daurica), червеногръдка (Erithacus rubecula), южен славей 

(Luscinia megarhynchos), сиво каменарче (Oenanthe oenanthe), кос (Turdus merula), 

поен дрозд (Turdus philomelos), имелов дрозд (Turdus viscivorus), червеногушо 

коприварче  (Sylvia cantillans), голямо белогушо коприварче   (Sylvia communi), 

голямо черноглаво коприварче (Sylvia atricapilla), червеногърба сврачка (Lanius 

collurio), син синигер  (Parus caeruleus), голям синигер (Parus major), дългоопашат 

синигер (Aegithalos caudatus), градинска овесарка (Emberiza hortulana), сива врана  

(Corvus corone), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), полско врабче (Passer 

montanus), домашно врабче (Passer domesticus), обикновена чинка (Fringilla 

coelebs), щиглец (Carduelis carduelis), зеленика (Carduelis chloris), зеленогуша 

овесарка (Emberiza cirlus), сива овесарка (Miliaria calandra)... 

Клас Mammalia в района е представен предимно от групата на дребните 

бозайници. Едри бозайници рядко могат да бъдат наблюдавани в района при 

миграции. Скалистият сух терен не е особено подходящ и плътността на дребните 

бозайници е изключително ниска. Вероятни са малка кафявозъбка (Sorex 

minutus), полска мишка (Apodemus agrarius), домашна мишка (Mus musculus), 

черен плъх (Rattus rattus), сив  плъх (Rattus norvegicus), сива полевка (Microtus 

arvalis)и др, но на терена на площадките не сме отбелязали дупки и не сме 

установили присъствието им. Възможно е присъствието им, както и на лалугер 

(Spermophilus citellus) около южната граница на имот № 000917 и в съседния 

000174, където отбелязахме ходове и дупки. 

Преди изграждането на полигона територията се е включвала в 

ареалите на благороден елен (Capreolus capreolus) и сърна (Cervus elaphus), но 

сега числеността на популациите е намаляла драстично и тези видове не 

доближават площадката.  
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Срещат се други видове дивеч - заек (Lepus europeus), дива свиня (Sus 

scrofa), лисица (Vulpes vulpes), черен пор (Mustela putorius), дива котка (Felis 

silvestris), бялка (Martes foina), язовец (Meles meles). 

Прилепи не обитават биотопите в имотите и са малко вероятни, но биха 

могли да използват територията като ловен район и при миграции. В Източни 

Родопи са установени 25 вида, локализирани в  86 находища. Най-близките 

мащабни местообитания на прилепи са в пещерите край с.Орешари и с.Широко 

поле, но „прилепна” е и близко разположената пещера „Дупката”, описана по-

долу. 

Установени са подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi), мaлък 

подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum), южен подковонос (Rhinolophus euryale), средиземноморски 

подковонос (Rhinolophus blasii), остроух нощник Myotis blythii), широкоух прилеп 

(Barbastella barbastellus), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersi), дългопръст 

нощник (Myotis capaccinii), трицветен нощник (Myotis emarginatus), дългоух нощник 

(Myotis bechsteinii), голям нощник (Myotis myotis) и други. 

В границите на обекта няма обявени защитени природни територии - 

национални и природни паркове, резервати и поддържани резервати, защитени 

местности и природни забележителности, но землището на град Ивайловград е с 

висока концентрация на обявени обекти по Закона за защитените територии. 

Най-близко – на отстояние около 800 м е разположена Защитена 

местност „ДУПКАТА”, код в Държавния регистър 101, обявена със Заповед № 

328 от 08.05.1992 на МОС на площ от 6.5 ха в землището на град Ивайловград, 

област Хасково с цел Опазване находище на редки и защитени диворастящи 

орхидеи и пещерата "Дупката". Тя е разположена непосредствено над град 

Ивайловград и включва пропастна пещера. На неголяма територия около нея се 

среща мозайка от сухолюбива растителност на варовит терен - издънкова 

смесена широколистна гора на келяв габър (Carpinus orienalis), мъждрян (Fraxinus 

ornus), космат дъб (Quercus pubescens), червена хвойна (Juniperus oxycedrus), 

драка (Paliurus spina-christii), кукуч (Pistacia terebinthus), жасмин (Jasminum 

fruticans), малки полянки със садина (Chrysopogon gryllus), валезийска власатка 

(Festuca valesiaca), влакновидно коило (Stipa capillata), красиво коило (Stipa 

pulcherrima), безлизма (Dichantium ischaemum) и богато разноветрие, включващо 

средиземноморски видове, ароматни треви и полухрасти.   
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Част от територията е залесена с черен бор (Pinus nigra). Флората е 

богата и включва над 350 вида. Видовете от Червената книга на България са над 

10: тракийско диво жито (Aegilops spaltoides), едноцветната конска подкова 

(Hippocrepis unisiliquosa), жълта урока (Bupleurum flavum), балдензова урока 

(Bupleurum baldense), южното чапличе(Scandix australis), нежния микропирум 

(Micropirum tenelum),бодливия паленис (Pallenis spinosa), жлезистия гръмотрън 

(Ononis adenotricha) и орхидеите недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), 

пеперудоцветен салеп (Orchis papilionacea). Тук се срещат още 13 вида орхидеи - 

двурогата и паяковидна пчелици (Ophrys cornuta, Ophrys mammosa), обикновена 

пърчовка (Himantoglossum carpinum) и пирамидалния анакамптис (Anacamptis 

pyramidalis). Последният не е наблюдаван от години. Голям е броят на 

балканските ендемити: дегеновата експарзета (Onobrychis degenii), атинската 

мащерка (Thymus atticus), критския ранилист (Stachys cretica ssp. bulgarica), 

белоезичестия ранилист (Stachys leucoglossa), тракийския лен (Linum thracicum), 

струмския жълт равнец (Achillea clypeolata) и др. Характерни представители на 

херпетофауната са: големият гребенест тритон (Triturus cristatus), кримският 

гущер (Podarcis taurica), зеленият гущер (Lacerta viridis), пъстрият смок (Elaphe 

quatuorlineata sauromates), големият стрелец (Coluber caspius).  От птиците се 

срещат голямото белогушо коприварче (Sylvia communis), авлигата (Oriolus 

oriolus), малкият маслинов присмехулник (Hippolais pallida) и др. В пещерата са 

установени 4 вида прилепи - голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), 

малък подковонос (Rhinolophus euryale), пещерен дългокрил (Miniopterus 

schreibersii). В миналото вероятно те са формирали голяма колония, но сега 

поради честото безпокойство пещерата се обитава само от единични екземпляри. 

Природна забележителност „НАХОДИЩЕ НА СНЕЖНО КОКИЧЕ В 

МЕСТНОСТТА ПЕТКОВ БАИР”, код в ДР 322, обявена със Заповед № 531/ 

25.09.1978 на КОПС на площ от 0.1 ха в землището на град Ивайловград с цел 

опазване на находище на снежно кокиче. Отстои на около 5 км от обекта. 

Имотите попадат частично в южната периферия на защитена зона 

„ЯЗОВИР ИВАЙЛОВГРАД” от националната екологична мрежа в частта и за 

защитените зони по чл.6, ал.1,т.3 и 4 от ЗБР-НАТУРА 2000 в частта и за опазване 

местообитанията на птиците от Директива  79/409/ЕЕС).  

Записана е с идентификационен код BG0002106 и е обявена със 

Заповед № РД-845 от 17.11.2008 на МОСВ на площ от 19661.88 хектара. 

http://www.natura2000bg.org/natura/bg/SPA.php
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/SPA.php
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/SPA.php
http://www.natura2000bg.org/natura/bg/SPA.php
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 Площта, предвидена за реализация на инвестиционното предложение 

частично се припокрива с територията на защитена зона  „Родопи – Източни”  

/код BG0001032/ в частта й за защитените зони по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за 

Биологичното разнообразие, изграждани по европейската програма Натура 2000 в 

частта й за опазване на природните местообитания и местообитанията на 

видовете от Директива  92/43/ЕЕС). 
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Въздействието от реализацията ПУП-ПЗ върху двете защитени зони е 

разгледано подробно в Доклада за степента на въздействието, който е 

неразделна част от Доклада за ЕО. 

3.5. Ландшафт 

С понятието "ландшафт" (или "пейзаж") по принцип се означава 

компонентът на околната среда, който възниква в резултат от взаимодействието 

на редица природни и културни фактори. Тези фактори се развиват в зависимост 

от географските характеристики и продължават динамично да формират 

ландшафта – в този смисъл ландшафтът може да се разглежда и като състояние 

на околната среда. 

Ландшафтът е продукт на човешкото възприятие. Въпреки че 

концепцията и значението на понятието "ландшафт" се изменят през годините, 

ландшафтът добива все по-голямо признание като най-важната част от нашето 

природно, историческо, културно и научно наследство, както и като основа на 

териториалната ни самобитност. 

Ландшафтът е неделимо цяло, възникнало в резултат от 

взаимодействието на природни и културни фактори. Поради това му естество, в 

действителност е невъзможно да се отделят "културните ландшафти" от 

"природните ландшафти", тъй като двете категории са взаимопроникващи. 

 Ландшафтнoто разнообразие е формалното изразяване на 

многобройните взаимовръзки, съществуващи през даден период от време между 

индивида или обществото и топографски определена територия, чийто вид е 

резултат от действие през времето на природни и човешки фактори или и на 

двата заедно. 

Днес ландшафтът се разглежда не само като естетическо богатство, но 

и като тоталната визуална и пространствена единица на човешката жизнена 

среда (гео, био и ноосфера). Понастоящем ландшафтната екология се разглежда 

в Европа като научната основа за планиране, управление, опазване, развитие и 

възстановяване на земята и ландшафта. 

За отделянето на „тип ландшафти”, като основен диагностичен критерий 

се приемат различията в степента на антропогенно изменение на ландшафтите. 

Отделени са четири типа ландшафти: условно непроменени, антропогенизирани, 

антропогенни и деградирани. 
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Площадката за разполагане на фотоволтаичната централа попада в 

типа на антропогенизирани ландшафти, където до скоро се е провеждала 

системна целенасочена човешка дейност – военни обучения. 

В момента е налице по- слаба антропогенна натовареност - пашуване на 

домашни животни, преминаване на МПС, която обаче не води до драстични 

положителни промени на структурата и функциите на ландшафта. 

По класификацията на Международната Асоциация за Ландшафтна 

Екология (МАЛЕ - IALE), Цитирано по Zonneveld (1982), територията попада в типа 

на Почти естествени ландшафти, напълно или до голяма степен спонтанни, 

повлияни до определена степен от човека. 

 Теренът е силно повлиян от военните дейностти с наличието на 

остатъци от съоръжения, изграждането на технологични пътища, пашуването на 

домашни животни... Преди няколко века естествените гори са изсечени и теренът 

е трайно обезлесен и донякъде ерозирал. 

Според Петров (1997, Физическа география на България) районът може 

да бъде отнесен към Клас „Равнинни ландшафти”, тип „ландшафти на 

умереноконтиненталните гористи плата и възвишения в равнините”. 

 

3.6. Наличие на въздействия от естествени и антропогенни вещества 

и процеси, различни видове отпадъци, рискови енергийни източници - 

шумове, вибрации и генетично модифицирани организми 

Няма данни за съществуващи въздействия от естествени и антропогенни 

вещества и процеси на територията на разглеждания обект. В настоящия момент 

в района няма промишлени или други видове производствени дейности. 

Източници на шум се явяват само преминаващи по полските и бившите 

технологични пътища МПС. 

Развитието на селското стопанство в района вече има екстензивен 

характер и е свързано само с пашуващи животни в имотите. Не се извеждат 

горскостопански мероприятия. До момента няма данни за приложение на форми 

от генетично модифицирани организми. 

В границите на разглежданите имоти съществуват макар и малки депа за 

строителни отпадъци, формирани от бившата дейност и разрушаването на 

сградния фонд и съоръженията. 
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 Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени 

отпадъци, създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и 

депониране. Незначителните количества изкопани земни маси от изграждането на 

траншеята за електропровода ще бъдат използвани при техническата му 

рекултивация.  

При монтажа на модулите и ремонтната дейност на машините е 

възможно да се отделят малки количества металните отпадъци и отработени 

масла.  

 При експлоатацията на обекта практически ще се генерират 

незначителни количества битови отпадъци от обслужващия персонал, като 

очакваното количество твърди битови отпадъци са около 0,006 m3  за месец.   

3.7. Информация за зони или обекти със специфичен хигиенно-

охранителен статус в обхвата на плана. 

В обхвата на ПУП-ПЗ няма санитарно-охранителни зони на 

водоизточници за питейно-битово водоснабдяване и водоизточници за минерални 

води. Тези зони се определят съгласно Наредба №3 / 16.10.2000г. за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителната зони около водоизточниците  за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди. 

3.8. Културно историческо наследство - характеристика и състояние 

на историческите, архитектурните и археологическите паметници 

Ивайловград има богата история, но на терена, обект на ПУП-ПЗ, няма 

регистрирани до момента археологически обекти - недвижими културни ценности 

по смисъла на чл. 156, ал.1 от ЗКН, които могат да бъдат засегнати при неговата 

реализация.  

Най-близко са разположени: 

 Средновековна крепост „Лютица” - най-добре запазената с 

изключително богат културен пласт българска средновековна крепост. Тя е една 

от най-големите в Източните Родопи и е известна като “Мраморният град” и 

“Цитаделата на Калоян”. Обявена е за археологически паметник на културата. 

Средновековният град Лютица е център на епископия (IX - XVII в.) и 

архиепископия (XVII - XVIII в.). Изиграл е важна роля в Българската история 

особено при царуването на Калоян.  
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Основният градеж е античен и датира още от IV - VI в., като твърдината 

е просъществувала чак до края на XVIII в., когато запада, губейки значението си 

като фортификационно съоръжение, а нейните жители се преселват край 

близките минерални извори и основават село Лъджа. Руините на крепостта 

заемат площ от 26 дка и имат форма на неправилна елипса, крепостните стени са 

дълги около 600 м, с височина до 10 м, като са запазени и 8 от 12-те кули на 

укрепения град. До момента са разкрити цитаделата (вътрешна крепост), 

донжонът (жилищна кула на управителя), основите на 2 църкви (X в. и XV - XVI в.), 

некропол с 15 гроба, щернакладенец и останки от древна канализационна 

система. Сред огромното количество находки от всички периоди – елитарна 

керамика, накити, монети, битови предмети от кост и метал, архитектурни детайли 

и др., специален интерес представляват изключително рядката монета на Йоан IV 

Палеолог, сечена като специална емисия “базилеуси” и откритата керамика, 

идентична на тази от Плиска и Преслав, с което се доказва, че крепостта е 

българска и е била център на високо развита култура. 

 Античната римска „Вила Армира” е паметник на културата с 

национално значение. Представлява комплекс от жилищни и стопански постройки, 

разположени на площ от 2200 м2. Жилищната   част, заемаща площ от 978 м2, 

обхваща голям вътрешен двор, ограден от покрита галерия с колонада (перистил) 

и басейн (имплувиум) в средата. Около него са разположени жилищните 

помещения - трапезария, дневна, кухня, спалня, баня и др. Отоплението се е 

осъществявало чрез хипокауст (подподово отопление, при което пода на сградата 

е повдигнат на колонки от зидани тухли или керамични тръби, между които 

циркулира топъл въздух от специално изградени за целта огнища). Открити са 

добре запазени мозайки с фигурални и геометрични мотиви, капители, ажурни 

парапети, херми, профилирани фрагменти от колони, пиластри, корнизи и 

облицовки от мрамор, както и множество керамични съдове, накити и предмети на 

бита. Помещенията, освен украсените с мозайки подове, са украсени и с богата 

мраморна декорация и цветна мазилка. В това отношение тя безспорно се 

очертава като най-пищната от всички известни ни досега подобни постройки на 

територията на римска Тракия. Сгради с подобна богата мраморна облицовка са 

рядко срещани в провинциите на Римската империя. Особено важно е 

обстоятелството, че степента на съхраненост на декоративните елементи 

позволява практически пълна възстановка на интериора на сградата. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 „Голямата могила” в землището на село Свирачи е антична могила 

насипана върху каменна основа. Периода на използване на могилата и 

съоръженията в нея се датира в рамките на римската епоха (I-V в.) и по-точно в 

ранния период на управление на император Траян (97-117 г.). Вероятно могилата 

е ползвана като фамилен некропол на собствениците на „Вила Армира“. 

Надгробната могила е с височина около 16 м. Могилният насип е разположен 

върху масивна каменна конструкция с дължина около 200 м, ограждаща могилата 

в основата  . Конструкцията е уникален представител на античната архитектура 

от началото на римската епоха и без аналог на територията на България. Върху 

сложно изграден стилобат (основа) от ломен камък и хоросан е била поставена 

каменна облицовка. Цялата конструкция е работена по предварително изготвен 

архитектурен план. Блоковете от облицовката са с дължина до 3,70 м и всеки от 

тях е дъговидно изрязан при външния си край. Те са стъпаловидно подредени в 

десет реда. Връзката между тях е от масивни железни скоби, споени с олово. 

Могилата е насипана от обединени множество малки могилки, като пръстта за тях 

е взета от околността. Сред насипа са намерени и праисторически материали, 

вероятно взети от близко разположено селище. 

 „Атеренски мост” е за археологически паметник на културата с местно 

значение - късносредновековно съоръжение на река  Атеренска /Армира/ на 7 км 

югозападно от квартал Лъджа. В сегашния си вид съоръжението датира от XVI в., 

но съществуват предположения, че оттук е минавал древен римски път за 

Беломорието, а по-късно мостът е имал връзка и с укрепения град - крепост 

“Лютица”. 

 Гробница край село Долно Луково се състои от гробна камера с 

провоъгълен план и вход от юг, отворено на юг предверие и непокрит дромос 

(коридор). Гробната камера е изградена от мраморни и варовикови блокове, 

съединени помежду си с железни скоби, залети с олово. Подът е застелен с 

мраморни плочи, а камерата е покрита с двукатно положени варовикови блокове. 

 Долмените са най-старият тип градени гробници по нашите земи.  

Принадлежат към групата на така наречените "мегалитни" паметници. Изградени 

са от внушителни по размер каменни плочи, чието тегло понякога надхвърля един 

тон. Конструкцият представлява няколко такива плочи изправени странично, които 

оформят правоъгално помещение, покрито отгоре с хоризонтална правоъгълна 

плоча.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%8F%D0%BD
http://bg.wikipedia.org/wiki/97
http://bg.wikipedia.org/wiki/117
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Долменът в близост до с. Пелевун е мегалитно гробно съоръжение (V - I 

в.пр.н.е.), обявено за археологически паметник на културата с национално 

значение. Най-късният открит до момента мегалитен тракийски паметник и един 

от най-рядко срещаните като архитектурен тип, съчетал архаичните традиции от 

ранножелязната епоха с новите достижения на елинизма (притежава модерен за 

времето си план, характерен за монументалните гробници от V - III в. пр.н.е.). 

Долменът край село Железено (края на II хил. пр.н.е.) представлява 

правоъгълен едно-камерен долмен без преддверие и дромос с ориентация на 

гробната камера в посока изток - запад. Изграден е от големи цепени и грубо 

оформени гнайсови плочи, поставени вертикално и вкопани в предварително 

подготвен изкоп. 

3.9. Развитие на територията без реализация на плана 

При нулевата алтернатива би се избегнало и минималното в случая 

ново въздействие върху околната среда. Отчитайки обаче социалния и 

икономически ефект на предложението нулевата алтернатива не би изглеждала 

подходяща за ефективното развитие на региона.  

Съхранява се трайно увредена земна повърхност и ландшафт. Ще се 

съхранят остатъците във вид на руини от сгради и съоръжения, както и 

отрицателните земни форми – траншеи, ровове... 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО 

МОГАТ ЗНАЧИТЕЛНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ  

На около са разположени бивши обработваеми земи, сега пустеещи и 

обрастващи с хракти. Съществуват още горски насаждения от различни видове 

дъб и култури от черен бор. 

 Близко разположеното дере дренира повърхностни води, а  

прилежащия му асфалтов път осигурява връзката на обекта с града.  В миналото 

е бил изграден за нуждите на военното поделение. 

Околните територии бяха описани и до известна степен и 

характеризирани в т.3, при разглеждане компонентите на околната среда на 

терена, обект на Плановете за регулация и застрояване. Не се предвижда 

усвояване или промяна на предназначението на нови територии в близост или 

промени в земеползването и спецификата на извършваните дейности. 
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5. СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ 

В района на площадката не съществуват силно изразени екологични 

проблеми, като изключим увредените терени, наличието на изкопи и руини от 

сграден фонд. 

 

6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Основната цел е адекватното устройване и регулиране на имотите с цел 

производството на електическа енергия от възобноваеми енергийни източните 

/слънцето/ при осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване 

на наличното природно наследство на основата на устойчиво управление и 

използване на околната среда. В този смисъл планът ще допринесе за 

устойчивото развитие на района чрез установяване на интегрирана рамка за 

устройство и управление на процесите.  

Заложените в плана регламентирани изисквания ще доведат до 

ограничаване и намаляване на въздействията върху околната среда, причинени 

от изграждането на обекта, насърчаване на инвестициите и дейностите, свързани 

с ефективното развитие на енергетиката на страната. 

 

7. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА  

7.1. Атмосферен въздух  

При експлоатацията не се очакват емисии с вреден характер, освен от 

личните автомобили на охраната и обслужващия персонал, което е нищожно.  

При монтирането на съоръженията ще е налице временно и локално 

запрашаване на приземния атмосферен слой при набиването в земята на 

носещата конструкция. Незначително и временно ще се завиши количеството на 

вредните вещества във въздуха, отделяни от трафика на автомобилния 

транспорт и строителната техника - въглероден оксид, въглеводороди, азотни 

оксиди, серни оксиди, оловни аерозоли, алдехиди, сажди, водни пари и др. 

7. 2. Води 

Реализацията на разглеждания ПУП-ПЗ, с цел изграждане на 

фотоволтаична централа не засяга открити повърхностни и подземни водни 

обекти. Предвижданата дейност не е свързана с използването на водни ресурси и 

формирането на отпадни води. Площадката на обекта не попада и не граничи със 
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санитарно – охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно – битово 

водоснабдяване и на водоизточници на минерални води. 

Поради това, не се очаква съществено въздействие върху 

повърхностните и подземните води в района както при изграждането, така и при 

експлоатацията на фотоволтаичната централа. 

Предвид дейностите, които ще се извършват през време на 

експлоатацията на обекта, на площадката ще се формират само дъждовни води. 

Както и до сега, те ще се оттичат свободно по терена и ще постъпват в съседните 

дерета. 

Предполагаеми негативни въздействия върху водите, в резултат 

реализацията на плана, могат да възникнат само в резултат на аварии (например 

разлив на ГСМ по време на строителството). 

 

7.3. Почви и земни недра 

Съгласно мониторинговата мрежа “Земя и почви” в района няма 

замърсяването на почвите с тежки метали и металоиди или вкисляване.  

Предвижданията на ПУП-ПЗ не предполагат интензивен поток от леки 

коли, товарен и пътнически автотранспорт или пък друг вид замърсяване на 

почвите.  

Реализацията на проекта ще увеличи, макар и незначително, делът на 

урбанизираните територии в района - ще бъдат засегнати продължително общо 

241.850 дкa нискокатегорийни неизползваеми земи, необходими за изграждане 

на фотоволтаичните централа, които в миналото също са били част от 

урбанизирана територия като военен полигон. 

Изграждането и експлоатацията на фотоволтаичната централа  няма да 

окаже вредно въздействие върху почвите в района. Дейността не е свързана с 

трайно отнемане на земи, а за около 20 години върху част от терена ще бъдат 

монтирани фотоволтаични модули без да се засяга почвата.  

Не се очаква емитиране на вредности, които биха се отразили 

неблагоприятно върху почвените характеристики. Не се очаква въздействие върху 

състоянието на почвите в района и традиционното земеползване. Ще се запази 

пасищният характер на терените, въпреки промененото предназначение. 

Забиването и монтирането на носещите конструкции няма да се отрази 

по никакъв начин на земните недра и минералното разнообразие в района. 
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7.4. Биоразнообразие и защитени територии 

Описаните специфики, обем и характер на дейността и представените 

характеристики на фито- и зооценозите не дават основание да се очакват 

значими промени по отношение на структурата и динамиката на популациите на 

растенията, безгръбначните, рибите, земноводните, влечугите, птиците и 

бозайниците  в района.  

Ще бъде изцяло съхранено местообитанието „Храсталаци с Juniperus 

spp.” (5210),  характерно за Източни Родопи, формиращо се в северозападния 

край на терена. Там няма да бъдат инсталирани модули. Съхранената площ ще 

изпълнява ролята и на буфер към заетата с лесистност и богата на 

биоразнообразие местност около пещерата „дупката”, където са разположени 

находища на орхидеи, наблюдаван е пъстър смок и единични екземпляри 

прилепи. Не се засягат други местообитания, включени в Приложение №1 на 

Директива  92/43/ЕЕС (за хабитатите) и в Приложение №1 на Закона за 

биологичното разнообразие, респективно включени в предмета на опазване на 

Защитена зона „Родопи Източни”. 

Много слабо отрицателно въздействие очакваме върху херпето- и 

орнитофауната при монтажа на панелите, свързано с наличието на хора и техника 

в района, което води до безпокойство и нарушаване на евентуалните близки 

миграции и използването на трофичните ресурси на територията. При 

експлоатацията такова въздействие ще липсва, тъй като модулите са повдигнати 

от земята и няма да бъдат препятствие на наземната фауна. Не се предвижда 

ежедневно обслужване, свързано с човешко присъствие и наличие на машини. 

Ще се предизвика известно засенчване на земната повърхност и от там 

развитие на по-сенколюбиви видове растения. Това е свързано и с малко по-

голямо задържане на атмосферната влага върху растенията. Оставянето на 

земите в двадесетгодишен покой въпреки формалната смяна на 

предназначението им, ще даде възможност за развитие на растително 

съобщество, характерно за биогеографския подрайон. И в момента се развиват 

доста многогодишни растителни видове.  Очакваният с около 20 годишния период 

на покой и липса на нови драстични промени по-стабилен състав и структура на 

фитоценозата би довел до по-богат състав на ентомофауната и останалите 

безгръбначни и повече обилие на индивиди, с което площадката да придобие по-

голяма трофична стойност за насекомоядните видове животни. 
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В устройваната площ и в близост до нея не са установени и 

локализирани находища и местообитания на редки, ендемични, защитени и 

уязвими растителни и животински видове. Някои растителни видове са описани 

като билки, но на терена няма находища на лечебни растения със стопанско 

значение и поставени под специален режим на опазване и ползване. 

Установените при разработката и по литературни данни популации и 

ценози са на широко и повсеместно разпространени в страната ни видове. 

Характерно за тях е, че са силно пластични и плътно заемат всички подходящи 

местообитания и реализацията на проекта няма да повлияе съществено на  

състоянието в ареалите им. 

Считаме, че с реализацията на инвестиционното предложение се 

създава известен бариерен ефект за дребните пойни птици и се редуцира 

количествено и качествено потенциала на гнездовите им екологични 

ниши. Снижава се стойността на терена като трофична база  за 

хищниците . 

Предвид на ограничената площ в близост до местен път и съоръжения 

на инфраструктурата цитираните в съответствие с изискванията на принципа на 

предпазливостта възможни въздействия върху видовете не могат да доведат до 

забележимо отражение върху благоприятното им природозащитно състояние в 

района или снижаване на неговата степен. 

Реално панелите ще бъдат разположени на площите без да ги 

увреждат, тъй като носещите конструкции ще бъдат забити в субстрата, върху 

който няма местообитания, подлежащи на опазване и местообитания на 

видовете, предмет на опазване в защитената зона. 

Предвид това не могат да бъдат очаквани загуба на местообитания и 

фрагментация на популациите на видовете, предмет на опазване, и влошаване на 

структурата им. 

Може да се очаква незначително като въздействие, безпокоене, което е 

съизмеримо с това, причинено от традиционните горски и селскостопански 

практики, установени в района. 

Препоръчаната и описана технология не предизвиква промени в 

геоложката основа и не засяга подземни води. Няма емисии на химически 

вещества във въздуха, водите и почвите. 
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Реализацията на фотоволтаичният парк няма да предизвика 

сукцесионни процеси, водещи до промяна на видовия състав или в условията 

на средата - химически, хидроложки, геоложки, климатични или други 

промени. 

Няма да бъдат засегнати по никакъв начин ключовите елементи и 

отнети местообитания на видове, предмет на опазване в Защитена зона 

„РОДОПИ ИЗТОЧНИ”.  

 Разглежданият ПУП-ПЗ за отреждане на площадка за Фотоволтаична 

централа заема общо 241.850 дка, от които 202.146 дка попадат в защитена зона 

„Родопи Източни”. Така той засяга 0.009 % от нея. Дейността изисква смяна 

предназначението на земята, но тя няма да бъде увредена в степен, дори близка 

със състоянието й от времето, когато е била военен полигон. Въпреки че ще бъде 

отнесена към друг клас земно покритие на практика тя ще бъде със съхранено 

тревно покритие. Това обстоятелство не я изключва функционално от зоната и 

запазва ролята й на буфер към консервационно значими територии, каквато 

вероятно е била идеята на респондентите, включили част от имотите в защитена 

зона, като за граница са определили обособен бивш технологичен път. За това 

допринася и липсата на местообитания на видовете, включени в предмета на 

опазване. Въздействието е напълно обратимо и след 20 години ако липсва 

стопански интерес съоръженията ще бъдат демонтирани и рециклирани, без да 

се инсталират нови. Няма да се нарушат други баланси, характеризиращи 

структурата на защитена зона „РОДОПИ ИЗТОЧНИ”.  

ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа заема общо 241.850 

дка, от които 120.200 дка в защитена зона „ЯЗОВИР ИВАЙЛОВГРАД” или засяга 

0.061 %  от нея.  

Въпреки че за дейността се изисква смяна предназначението на земята, 

то тя няма да бъде увредена допълнително. Ще бъде отнесена към класа земно 

покритие „Други земи (включително градове, села, пътища, сметища, мини, 

индустриални обекти)”, заемащ 2 % от територията на зоната, но на практика тя 

ще бъде със съхранено тревното покритие и качества. 

Площадката в южната си част е в близост до електропроводи и 

регулацията на град Ивайловград и на практика ще измести линията на 

урбанизираните части  незначително навътре по границите на защитената зона, 

без да компроментира структурата й.  
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Въздействието е напълно обратимо и след 20 години ако липсва 

стопански интерес съоръженията ще бъдат демонтирани и рециклирани, без да 

се инсталират нови. Останалите структурносъвместими предложения с ностящия 

ПУП-ПЗ са раздпръснати в цялата територия и заемат общо 211.083 дка или 

0.107 % от нея. 

Предвид на всичко това не може да се очаква забележимо нарушаване 

на балансите, характеризиращи структурата на защитена зона. 

В Доклада за оценка степента на въздействие върху двете защитени 

зони е направен извода (т.5.3), че при така очертаните природни и 

инфраструктурани дадености, схема, местоположение, конфигурация и 

параметри, очакваният кумулативен ефект от реализацията на ПУП-ПЗ с всички 

останали в защитените зони все още е минимален и няма да окаже 

неблагоприятно въздействие върху целите и ключовите им елементи. 

Не се засяга най-близката защитена местност „Дупката”, както и други 

елементи на националната екологична мрежа. 

 

7.5. Ландшафт 

Едно от антропогенните въздействия при реализацията на 

инвестиционното предложение след утвърждаването на ПУП-ПЗ ще бъде върху 

компонента "ландшафт". Измененията ще бъдат преки, но локализирани, с  

преобразуване на всички ландшафтни компоненти като естествените видове 

ландшафти в динамиката на функционирането и развитието на централата ще се 

преобразуват в техногенни ландшафти. Измененията по същество ще бъдат 

временни и обратими. 

След изтичане на срока на експлоатацията ако не се подменят изцяло 

модулите ще се възстанови антропогенизирания ландшафт - характерен за 

околните терени вид. Свободното развитие ще доведе първоначално до 

формиране на пасищен характер на земите, а в последствие до широколистна 

гора, характерна за надморскана височина, типа месторастене и биогеографската 

единица. 

Трябва да се отчете, че временната смяна на функциите на ландшафта 

е свързано с повишаване на обществената значимост на територията, което се 

обуславя от нейния потенциал. 
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Реализацията на проекта ще доведе до съзнателно планирана и 

контролирана промяна в структурата на ландшафта, засягаща отделни природни 

компоненти – почви,  растителност, животински свят. Площта в бъдеще ще бъде в 

типа на антропогенизираните ландшафти, изградени от човека. Измененията ще 

бъдат преки и значими, но временни и локализирани с преобразуване на всички 

ландшафтни компоненти само в рамките на площта на имотите. Измененията ще 

бъдат необратими само в рамките на периода на експлоатация на 

фотоволтаичната централа. Площта ще загуби временно способността си да 

изпълнява средовъзпроизвеждащи функции. В резултат на реализацията на ПУП-

ПЗ няма да се стигне до критично състояние на ландшафта в района, въпреки че 

ще има смяна на инвариантната структура на територията на самия обект. За 

съседните територии няма да се наблюдават изменения и ще има запазване на 

устойчивостта на ландшафтите при тяхното функциониране.  

Основното въздействие на ландшафта ше бъде от временен, локален, 

визуално-естетически характер. Не се очакват екологични, а незначителни 

социални промени в съществуващото му състояние. С изграждането на 

централата се въвеждат нови функции на територията. Създават се нови работни 

места. Всичко това няма да доведе до нарушаване на психологичния и 

екологичен комфорт на населението на град Ивайловград. 

7. 6. Отпадъци 

Малките количества метални отпадъци от монтажа ще бъдат събирани и 

предавани на лицензирани фирми като вторични суровини. Отработените масла 

ще се съхраняват в специални съдове (бидони), които ще се предават на 

специализирани фирми за преработка и оползотворяване. Количествата им са 

незначителни. Незначителни количества битови отпадъци при експлоатацията на 

обекта практически ще се генерират от обслужващия персонал - около 0,006 m3 за 

месец. Те ще се събират ежедневно в найлонови торби и изхвърлят периодично в 

контейнерите на град Ивайловград. 

Препоръчваме да се избере производител на фотоволтаични модули, 

който да е член на PV Cycle, индустриална група, която работи с цел постигането 

на “Зелена Енергия за Планетата. Тя поема отговорност по цялата верига. 

Индустриалните процеси за рециклиране на силиконови модули съществуват в 

наши дни и ценните суровини могат да бъдат възстановени. Рециклирането 

намалява отпадъците и намалява цената за производство на нови панели. 
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7.7.  Рискови енергийни източници – шум, лъчения и радиация 

Очакват се незначителни въздействия от шум и вибрации по време на 

изграждането на обекта. Те ще бъдат в рамките на допустимите норми и 

съизмерими с тези, предизвиквани от селскостопанските машини при 

традиционните обработки на нивите в района. 

Генерираният шум по време на експлоатацията на обекта ще е 

минимален и не се очакват нива, които да повлияят на жителите на град 

Ивайловград, както и на растителния и животински свят.  

От експлоатация на обекта не се очакват радиоактивни и 

електромагнитни полета, топлинна радиация и вибрации. 

7.8. Генетично модифицирани организми 

Няма да има въздействие, причинени от генетично модифицирани 

растения или живонтни.  

7.9. Културно историческо наследство 

В близост до имотите няма местности и обекти с историческо или 

културно значение, които могат да бъдат засегнати от реализацията на плана. 

Въпреки всичко при откриване в процеса на строителството на 

археологически обекти от тракийската цивилизация или от други периоди, 

незабавно ще бъдат уведомени Историческият музей и Общинската 

администрация в град Ивайловград. 

Очаквано въздействие върху културно-историческото наследство: 

Реализацията на ПУП-ПЗ не може да окаже влияние върху културно-

историческите обекти в района. 

7.10.  Оценка на здравния риск за населението 

Добиването на електроенергия от слънчевата радиация е не само 

беземисионно, но и напълно безвредно за здравето на населението 

производство. Изграждането на фотоволтаичната централа при съобразяване на 

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

здравето на населението. Това се обуславя от следните фактори: 

 Няма идентифицирани източници на замърсяване атмосферния 

въздух в района и въздуха на работната среда; 

 Няма никаква промяна на качеството и безопасността на водите в 

основните тематични направления - хигиенна токсикология, епидемиология, 

химическо замърсяване на питейните води.  
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Не съществува епидемичен риск, свързан с рисковите звена в 

структурата на питейното водоснабдяване и замърсяване на подземни води с 

пестициди; 

 Проектът не води до UV радиация; 

 Не се променят нагласите, уменията, поведението и здравния риск 

при хората по отношение на личната хигиена;  

   Не се очаква вредно въздействие от източници на физически 

фактори, нейонизиращите лъчения и нови технологии върху човека; 

 липсва експозицията на химикали, продукти за растителна защита и 

биоциди; 

 няма генотоксични експозиции в работната и околна среда, 

предизвикващи  мутагенния и канцерогенен риск, хромозомни нарушения на 

клетъчно и молекулярно ниво. 

   Няма установяване на промени в организма при въздействие на 

вредни фактори на работната среда , стрес и бърнаут-синдром и обуславящи го 

психосоциални и организационни фактори и ресурси на работното място;  

 Не се нарушават здравето, мотивацията и ефективността на 

индивида, неговите поведенчески характеристики, модератори на възприятието и 

ефекта на стресорите и психичното натоварване върху индивидуалното и 

организационно здраве и ефективност. 

Изграждането на фотоволтаичната централа при съобразяване на 

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

здравето на населението.  

 

7.11. Материални активи 

Въздействието върху материалните активи ще бъде положително, т.к. 

ще бъдат направени инвестиции  за закупуване на елементи и съоръжения за 

фотоволаичните системи, за закупуване на апаратура за мониторинг и контрол на 

въздействието върху ОС. 

Очакваният екологичен ефект за района от реализацията на ИП ще 

бъде положителен и свързан с отсъствие на въздействие за компонентите въздух, 

води и почви и в минимална степен отрицателен за компонентите биологично 

разнообразие и ландшафт. 
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7.12. Прогноза за кумулативно въздействие 

За община Ивайловград съществуват още три инвестиционни 

предложения за изграждане на фотоволтаични централи – едно в землището на 

града (120 дка) и две в землището на село Славеево (общо за 11 дка).  

Подадени са и други инвестиционни предложения – три за рибовъдни 

стопанства в язовир „Ивайловград” и две за изграждане на кариери за добив на 

скално-облицовъчни материали в землището на село Камилски дол на обща 

площ от 326.137 дка. 

Кумулативното въздействие върху двете защитени зони е анализирано в 

приложения към екологичната оценка Доклад за степента на въздействие върху 

тях. 

 

8. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО 

НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЛАНА. ПЛАН ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ. 

 

Прогнозираният макар и минимален антропогенен натиск може да бъде 

смекчен с поредица  от мерки. Те са свързани на първо място с показателите, 

които трябва да бъдат заложени в ПУП – ПЗ и техническия проект. 

По време на проектирането и изграждането на централата: 

 Разполагането на панелите на фотоволтаичните модули е 

необходимо да бъде проектирано така, че максимално да дава възможност за 

свободни миграции на животинските видове. Диспозицията от няколко метра 

задоволява тези изисквания.  

 Проектът да се изпълни така, че да остане свободна от модули 

площта, заета от съобществото „Храсталаци с Juniperus spp” (5210) и ивица от 

минимум 50 м от южната граница на имот № 000917 с цел недопускане на 

въздействие върху колония на лалугер (Spermophilus citellus). 

 Монтажът на модулите трябва да се осъществява на височина от 

земната повърхност не по-малка от 1.5 м и при диспозиция от няколко метра за да 

бъде осигурена възможност за преминаване и ползване на площта под тях от 

различни по големина животни от предмета на опазване. 
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 Модулите да бъдат поставени така, че да се осигурява целодневно 

осветление под тях не по-малко от 30 % от осветлението на откритите площи, 

което приблизително се равнява на горска склопеност от 0.6 - 0.7, под която 

нормално се развива подлес и тревна растителност. 

 Да се предвидят и маркират местата за временно депониране на 

материали от строителните дейности. 

 Оградата да се предвиди и изпълни с лека конструкция, 

ограничаваща достъпа на едри пашуващи или преминаващи домашни животни и 

хора, но с проходи за диви животни, характерни за района и зоната, за 

осигуряване миграционните коридори за херпетофауната и дребни бозайници и 

на възможности за миграции и използване на трофичната база. Така площта ще 

се интегрира по-бързо и удачно в изградените в зоната хранителни вериги и 

пирамиди на птиците от предмета на опазване.   

 При проектирането и изграждане на инфраструктурата на обекта да 

се използват най-добрите европейски практики. Рехабилитацията на полските 

пътища да е с параметри, засягащи минимално околната среда и защитената 

зона.. Кабелните връзки между модулите, трафопоста и мястото на включване 

към националната електропреносна и електроразпределителна мрежа да са 

подземни.  

 Рехабилитацията на местния асфалтов път от Ивайловград до 

връзката с имотите може да се извърши с разрешение на собственика без да се 

излиза от сегашните му параметри. 

 Препоръчваме при възможност да се използват тракери на водещи 

световни фирми, което е най-надеждната и доказала се днес технология. Това 

позволява на соларния панел автоматично да следва движението на слънцето 

през целия ден, което увеличава улавянето на слънчева светлина до 25% над 

традиционните системи с фиксиран наклон, значително намалявайки 

изискванията към използване на грунда. Производителят да е член на PV Cycle 

или друга индустриална група, която работи с цел постигането на “Зелена 

Енергия за Планетата” и чрез създаване на доброволна програма за 

pецикилиране на фотоволтаични модули и поема отговорност по цялата верига. 

Индустриалните процеси за рециклиране на силиконови модули съществуват и в 

наши дни и ценните суровини могат да бъдат възстановени. Рециклирането 

намалява отпадъците и намалява цената за производство на нови панели. 
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 Да се предвидят мерки за предпазване на терените около зоната на 

инвестиционното предложение от рудерална и синантропна инвазия – например 

живи плетове от обикновен габър и червен глог. 

 При монтирането на модулите да се заложи система за набиване на 

металните носещи елементи без циментиране.  

 При строителството да се използва съвременна строителна техника и 

машини, съобразени  с  габаритите  на  монтираните панели и други елементи. Не 

бива да се допуска навлизането на машини и увреждането на съседни терени. 

Използването на възможно малогабаритни подемни и траспортни машини ще 

минимизира максимално отрицателното въздействие върху околната среда и 

зоните. Да се вземат всички възможни мерки  за  предотвратяване разпиляването 

на материали при товаро-разтоварните процеси. Строителството да бъде 

изпълнено по съвременен начин, с подходящи материали.  

 Да се ограничат емисиите от прах по време на строителните работи, 

чрез редовно почистване и оросяване на площадките чрез технологична вода от 

незамърсен водоизточник. По никакъв начин да не се допуска разгръщане на 

СМР, депониране на строителните материали или отпадъци, земни маси, извън 

територията на площадката. 

 Необходимо е строителството да бъде извършено в 

извънразмножителния период на птиците (април - юни) и по този начин да се 

тушира и действието на фактора безпокойство, причинен от шум и вибрации.  

 Строителните отпадъци, колкото и малки да са те, следва да бъдат 

изнесени на определено от Кмета на община Ивайловград, сметище. 

 Стриктно да се спазват правилата за противопожарна и аварийна  

безопасност и да се  разработи авариен план. 

 Да се проведе подробна разяснителна кампания сред строителните 

работници за целите и предмета на защитените зони, с оглед предотвратяване на 

щети върху растителния и животински свят в района.  

 При намиране, преди започване и по време на строителството, на 

сухоземни костенурки, таралежи, змии и други животински видове, те да бъдат 

пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта, с оглед опазването 

на защитени видове и недопускането на загуби от хранителната база на птиците, 

предмет на опазване в защитената зона. 
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 По време на експлоатацията на централата: 

 Важно е при очакваната промяна в условията на средата под 

модулите: настаняване на по-сенколюбиви видове в тревната ценоза и по буйно 

развитие на растителността, поради задържане на влага, настаняване на гризачи 

и т.н., да не се прогонват или по-лошо отстрелват навлизащи в района 

животински видове, основно хищни птици.  

 Не бива да се допуска свободното отглеждане на домашни кучета за 

опазване на територията на фотоволтаичния парк, тъй като ще се засегнат 

значително жизнените райони на дивите видове. Така територията ще се 

реинтегрира в съществуващите в момента хранителни вериги и мрежи.  

 Дейността не е свързана с генерирането на производствени 

отпадъци, но битовите отпадъци да се събират разделно и да се третират 

съгласно Общинската програма за управление на отпадъците.  

 Да се заложи и изпълнява няколкогодишен мониторинг на 

биологичното разнообразие на територията на обекта с цел установяване на 

състоянието, концентрациите, следене на замърсителите и въздействието върху 

включените в предметите на опазване на зоните видове. При необходимост да се 

предприемат необходимите мерки. Резултатите се представят в РИОСВ Хасково 

и МОСВ. 

 Да не се допуска изораване и застилане на субстрата с инертни 

материали. Съществуващата тревна покривка може да се поддържа чрез 

периодична паша на овце или чрез коситби. 

 Целесъобразно е организирането на сезонен мониторинг на 

растителните и животински видове на терена на фотоволтаичния парк и в 

неговите околности в продължение на 3 години. След приключването му да бъде 

направен анализ, на настъпилите в парковата територия промени и да бъдат 

набелязани съответни мерки и действия. 
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ПЛАН 

за изпълнение на мерките  за предотвратяване, намаляване  или  

прекратяване на значителни вредни въздействия върху околната среда от 

инвестиционно предложение за изграждане на Фотоволтаична централа за 

производство на електроенергия в землището на град Ивайловград 

 

 

МЕРКИ     ПЕРИОД/ 

ФАЗА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

Разполагането на модулите е необходимо да 

бъде проектирано така, че максимално да 

съхранява естествената растителност и да 

дава възможност за свободни миграции на 

животинските видове. Диспозициата от 

няколко метра задоволява тези изисквания.. 

Проектиране; 

експлоатация 

Осигуряване на коридори 

за животинските видове, 

максимално опазване на 

почвите 

Провеждане на подробни теренни 

проучвания. 

Проектиране Определяне на 

оптимални параметри на 

съоръженията за 

опазване на земните 

недра и почвите 

Да се изготви авариен план за действие при 

аварийни ситуации и план за безопасност и 

здраве по Наредба № 2 за безопасни условия 

на труд 

Проектиране Да се намали риска за 

околната среда от аварии 

Оразмеряването на съоръженията да е 

съобразено с теренните условия и  

сеизмичната активност в района. 

Проектиране Да се намали риска за 

околната среда от аварии 

Предвиждане на  площадки за временно 

съхраняване на органичното почвено 

покритие със съдържание на хумус до 

използването му при рекултивация на 

траншеята за електропровода 

Проектиране Опазване на почвите 

Проект за рекултивация на нарушените от 

строителството терени, с който да се осигури 

плътно растително покритие. 

Проектиране Опазване на почви. 

Възстановяване  на 

ландшафта. 

Стриктно спазване на работните проекти. Строителство Опазване компонентите 

на околната среда 
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МЕРКИ     ПЕРИОД/ 

ФАЗА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

Използване на машини и съоръжения в добро 

състояние и недопускане на  замърсявания на 

района с ГСМ. 

Строителство Управление на риска и 

минимизиране 

последиците от аварии 

Осигуряване на химически тоалетни по време 

на строителните работи  

Строителство 

 

Опазване компонентите 

на околната среда 

Контрол върху оптималното състояние на 

горивните системи на багери, кранове, 

автосамосвали, булдозери и пр.  

 Строителство Намаляване емисиите на 

вредни вещества в 

ауспуховите газове 

Оросяване на горските и полски пътища 

между строителните площадки  

 Строителство Намаляване на 

неорганизираните  

емисии на прах 

Почиствани на местата на временните 

открити складове за материали и строителни 

отпадъци след приключване на строителните 

работи  

След 

завършване на 

периода на 

строителство 

Намаляване на 

неорганизираните  

емисии на прах 

Разкопаване на минимални по размер земни 

площи, необходими за инфраструктурата 

Строителство Опазване на земите 

Недопускане движение на тежка техника 

извън определените горски /полски пътища и 

пътни подходи  

Строителство Недопускане нарушаване 

на допълнителни терени 

Извършване в кратък срок необходимите 

рекултивационни работи 

Строителство Предотвратяване 

развитието на ерозионни 

процеси 

Регламентиране на движението на 

транспортните средства и не допускане 

движение извън определените за това места 

Строителство  Опазване на почви 

Ограждане на работните площадки с 

временни леки ограждения тип мрежа 

Строителство  Запазване на съседни 

терени 

При откриване на находки на КИН при 

строителни и други работи на площадката да 

бъдат информирани веднага НАМ и Община 

Ивайловград. 

Строителство 

 

Опазване на културно-

историческото 

наследство 

При пренасянето и монтажа на модулите да 

се използват само съществуващият полски 

път 

Строителство Недопускане навлизането 

в други територии, 

увреждане на популации 
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МЕРКИ     ПЕРИОД/ 

ФАЗА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

Да не се допуска внасянето на чужди за 

региона растителни видове. 

Строителство Запазване на 

биоразнообразието 

Да не се допуска разливи на опасни отпадъци 

(горива и смазочни материали от аварирала 

строителна и транспортна мехнизация), 

битови и хранителни отпадъци; 

Строителство Опазване на почвата и 

растителността 

Да се спазват правилата за противопожарна 

безопасност, особено в обявен пожароопасен  

период на годината; 

Строителство Опазване на 

растителността 

Да не се третира растителната покривка с 

химически препарати.  

Строителство Опазване на 

растителността и 

животинския свят 

Строителните дейности да се извършат извън 

размножителния период за срещащите се в 

района животни - от месец април до месец 

юни. 

Строителство Недопускане нарушаване 

на местообитания и 

безпокойство на 

животинските видове 

Провеждане на собствен комплексен  

мониторинг върху наземната фауна преди и 

след изграждането на системата 

По време на 

проектирането 

и експлоатация 

Опазване на фауната 

Провеждането на подробна разяснителна 

кампания сред участниците в строителните и 

експлоатационни дейности с цел 

предотвратяване на щети върху растителния 

и животински свят в района. 

Преди 

започване на 

строителните 

работи  

Опазване на животинския 

и растителен свят 

Да се извърши рекултивация на нарушените 

терени /трасе на електропровода/,  което дава 

предпоставка за самовъзстановителни 

процеси на тревни съобщества, което ще 

доведе до максимално запазване на 

съществуващото насекомно обилие, като 

хранителен потенциал за прилепите. 

Строителство Опазване на прилепите 

Отпадъци за обезвреждане да се предават 

единствено на лица, притежаващи 

разрешение по чл. 37 от ЗУО или КР, въз 

основа на писмен договор 

Строителство   Управление на 

отпадъците в 

съответствие със ЗУО 
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МЕРКИ     ПЕРИОД/ 

ФАЗА НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ 

Своевременно извозване на строителните 

отпадъци и излишни земни маси на депо, 

определено от общината 

Строителство Управление на 

отпадъците в 

съответствие със ЗУО 

Образуваните битови отпадъци се събират 

разделно и съхраняват на закрито в базатана 

оператора, с последващо изнасяне в 

системата за разделно сметосъбиране на 

град Ивайловград или контейнерите на града 

Строителство и 

Експлоатация 

Предотвратяване на 

разпиляване и 

замърсяване на почви и 

води. 

 

При случайни аварийни  разливи на масла и 

нефтопродукти е необходимо бързото им и 

ефективно събиране заедно със замърсената 

почва  

Строителство Опазване на почвите 

По време на 72-часовите проби, преди 

въвеждане в експлотация на обекта,  да бъде 

измерено нивото на физичните фактори по 

регулационните граници на гр.Ивайловград и 

при установяване на наднормени нива да се 

изготвят и прилагат мерки за шумозащита. 

Преди 

въвеждане в 

експлоатация 

Ограничаване шумовото 

натоварване в района 

Да се поставят информационни, 

забранителни и указателни табели, съгласно 

изискванията на Българското 

законодателство. 

Строителство 

Експлоатация 

Опазване на околната 

среда 

Да се уведомява своевременно РИОСВ 

Хасково при откриване на ранени или мъртви 

животински видове в района  

Експлоатация Опазване на птиците и 

прилепите. 

При закриване на дейността в срок от три 

месеца да се представи на компетентните 

органи план за извеждане от експлоатация  

При закриване Опазване на околната 

среда и здравето на 

хората 
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9. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И 

МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕО НА ИП 

9.1. Алтернативи за местоположението 

При избора на настоящия вариант на дейността, определяна чрез ПУП-

ПЗ, бяха разгледани алтернативи по местонахождение. 

Всички те са върху земи, включени в защитена зона „Родопи Източни” – 

северно от село Славеево и северозападно от село Свирачи. Въпреки, че по 

предназначение земите са земеделски, наебработваемостта им от около 

двадесетина години е предизвикала вторична сукцесия, довела до развитие на 

дървесна, храстова и тревна растителност, която макар и вторична, е характерна 

за зоната. Два от трите основни групи фактори в тези случаи са по-

неблагоприятни. При одобряването на площадките възложителят е отчитал на 

първо място слънчево-енергийните условия и изложението, които са несъмнено 

по-добри. Известни затруднения биха възникнали с присъединяването към 

националната електропреносна мрежа – значително по-дълъг отвеждащ 

електропровод. До площадките водят полски пътища, които са проходими за МПС 

само при сухо време и е необходимо тяхното привеждане в състояние на 

проходимост на техника и автомобили. Разглежданата площадка е върху до 

голяма степен увредени от военни учения и инфраструктура терени, заемащи 

повече от 70 % от имотите. Изграден е асфалтов път почти до площадката, а 

самата тя е прорязана от един основен и няколко спомагателни технологични 

пътища, на места със запазено чакълесто покритие.  

Реализацията на един от двата първоначални варианта би въздействало 

значително повече върху качествата на територии от защитената зона и би 

оскъпило строителството, т.е. и техникоикономическите и екологични дадености 

са по-неблагоприятни, въпреки добрите слънчевоенергийни стойности. 

С подравняването на част от предложените имоти ще се ликвидират 

остатъците от крупни поражения върху земната повърхност – изкопи и траншеи, 

насипи, депонирани строителни материали... Ще се съхрани и ще се създадат 

условия за развитието на тревната покривка. Така след изтичане на периода на 

експлоатация при неблагоприятна икономическа конюктура, имотите ще се 

реинтегрират по – лесно в околните терени и двете защитени зони. 

Всичко това е причина възложителят да не предлага втора площадка и 

алтернативен вариант за разглеждане. 
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9.2. Монтаж на конструкция 

Изборът на монтаж на конструкция е един от най-важните аспекти при 

проектирането на една бъдеща слънчева електроцентрала. Състои се от три 

компонента - основа, стойки и носеща част. В зависимост от комбинацията на тези 

компоненти се получава голямо разнообразие от варианти.  

Основата  трябва да осигyри здравото закрепване на конструкцията към 

терена или към покрива. При това трябва да издържа както на сили на натиск, 

така и на измъкване (повдигане). При централи на открит терен се използват 

следните основи:  

 Набити в земята поцинковани профили тип "мантинели". Със 

специална машина в земята се набиват поцинковани профили или гладки тръби и 

после върху тях се закрепват останалите елементи на конструкцията. 

Предимството на този вид основи е ниската цена на профилите и на труда по 

монтажа (набиването). Това всъщност е и най-евтиният вид основа. Ниската цена 

обаче води до 2 много големи недостатъка. Първият от тях е намаленото време 

на живот. Още при набиването си цинковото покритие се надира и процеса на 

корозия започва практически веднага и след 15-20 години метала вече е изгнил. 

Вторият недостатък е възможността конструкцията да не издържи на 

комбинираното действие на прогизнала почва след обилни валежи и силен 

страничен вятър. Този недостатък се проявява особено силно в терени, склонни 

към задържане на подпочвени води или при терени, които дълги години са били 

орна земя.  

 Винтове, навити в земята. Със специална машина се навиват винтове 

със специална форма. Технологията е подобна на горната с тази разлика, че 

винтовете имат участъци с резба, което прави този тип основи изключително 

здрави на всякакви въздействия и сили. Също така няма проблеми и с корозията, 

защото винтовете се правят от тръби с дебелина на стената от по 8-10 мм, което 

означава, че ще издържи в земята стотици години, преди да изгние напълно. 

Недостатък на винтовете е единствено високата им цена - от 70 до 90 EUR за 1 

винт. Въпреки това използването им е целесъобразно при конструкции с голямо 

разстояние между стойките.  

 Бетонни фундаменти на повърхността на терена. Този вид основа е 

възможно най-евтиния, а недостатък е голямото количество труд за кофражи и 

отливане и ерозията на открития бетон с времето.  
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Второто предимство е, че не се разчита на здравината на почвата. 

Бетонния фундамент си стои на мястото само благодарение на гравитацията и 

няма нужда от никакви допълнителни закрепвания към терена. Този тип основи се 

препоръчва за терени, които са с вече уплътнена повърхност - пасища и ливади.  

 Закопани бетонни фундаменти на незамръзваща дълбочина. Тази 

основа е разновидност на горната. Предимство е, че фундамента не ерозира с 

времето. Недостатък е, че има нужда от изкопни работи. Като цена на изпълнение 

е малко по-скъпо. Препоръчва се за терени с ниска плътност на почвата (орна 

земя) или за терени с голям наклон (от съображения за стабилност).  

Всички видове конструкции са приложими, като се отдава 

предпочитание на винтове, навити в земята на незамръзваща дълбочина.  

 

9.3. Комбинации от модули, инвертори и конструкции:  

Основните компоненти, от които се състои една соларна 

електроцентрала, са модули, инвертори и конструкции. Различните технологии 

модули могат да се комбинират с различни технологии инвертори и различни 

видове конструкции. Комбинацията от тези три компонента  определя 

окончателния облик на централата.   

За реализацията на инвестиционното предложение съществуват много 

варианти на технически решения, основани на принципите на технологията и са 

преценени предимствата и недостатъците на няколко варианта.  

 Статична конструкция със сезонно регулиране на наклона:  

- едноосен (1-axis) позиционер; 

- двуосен (2-axis) позиционе. 

 Комбинирана система за позициониране.  

 Стационарна система с кристални модули. Оптималният наклон 

на модулите е 32°, а ориентацията -2°. 

 Едноосна следяща система с кристални модули. Оптималният 

наклон на модулите е 35°. Завишението на добива в сравненине със 

стационарната система ще е с около 25,9%. 

Двуосна следяща система с кристални модули. Завишението на 

добива в сравненине със стационарната система ще е с около 28,6 %, а в 

сравнение с едноосната с около 2,1 %. 
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Стационарна система с тънкослойни CIS модули. CIS-модулите се 

отличават с добра производителност и при високи температури и много добра 

експлоатация при слаба светлина, т.е при дифузно лъчение. Оптималният 

накалон и ориентация за обследваната локация са съответно 32° и 0°. 

Оптималното техническо решение ще е предмет на разработване на  

технически проект. Подробността на предвижданията ще се свеждат до 

изясняване на начина на застрояване, устройствената зона, границата за промяна 

на режима, ограничителната линия на застрояване и основните параметри.  

Изготвената екологична оценка е съобразно изискванията на Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 

и отговаря на поставените изисквания в Решение № ХА-04-ЕО/ 2011 година на 

РИОСВ Хасково и съдържа информацията по чл. 86, ал. 3 на ЗООС и чл.17 на 

Наредбата при отчитане на специфичните изисквания на устройство на 

територията. Изготвена е от екип от специалисти по различните компоненти и 

фактори на околната среда и са проведени необходимите консултации с 

обществеността и заинтересованите органи и трети лица, които могат да бъдат 

засегнати от ПУП-ПЗ. 

 

10. МЕТОДИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА НА 

ПЛАНА И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ  

 

 10.1. Източници на информация  

При изготвянето на доклада за ЕО бе използвана значително 

количество информация, като най-релевантни от тях бяха следните документи:  

Национални стратегии и програми  

1. Национална стратегия за околна среда и План за действие, 2009-

2018г. 

2. Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 

2015 г. 

3. Национална стратегия за регионално развитие на Р България за 

периода 2005 – 2015 г. 

4. Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяемите енергийни източници 2005-2015 г. 
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5. Национална стратегия за опазване на Биологичното разнообразие и 

Национален план за действие и опазване на Биологичното разнообразие 2005 – 

2010 г.   

6. Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 

2015 г. 

7.     Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) 

Директиви на Европейската общност 

1. Директива 96/61/ЕС относно интегрирано предотвратяване и контрол 

на замърсяването; 

2. Директива 2000/60/ЕС 2005 Рамковата директива за водите 

3. Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните 

местообитания и на дивата флора и фауна 

4. Директива 2001/77/ЕС за насърчаване производството на 

електроенергия от възобновяеми източници на вътрешния пазар на 

електпоенергия. 

Закони, наредби 

1. Закон за опазване на околната среда (обн.ДВ.бр91/2002г. , посл. 

изм. и доп. ДВ бр.61/ 2010 г.)  

2. Закона за защита от шума в околната среда (обн.ДВ бр74/2005г. 

посл.изм.бр.98/2010г.) 

3. Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/2002, 

посл.изм.ДВ бр.19/ 2011г.) 

4. Закон за водите (обн. ДВ. бр.67/1999г, посл.изм. ДВ бр.98/ 2010г) 

5. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г.; 

посл. изм. и доп. бр. 88 от 2010 г.) 

6. Закон за енергетиката (обн. ДВ бр.107/ 2003г, посл.изм. ДВ бр.97/ 

2010г) 

7. Закон за енергийната ефективност (обн.ДВ бр.98/2008г., 

посл.изм.ДВ бр.15/ 2010г) 

8. Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници 

и биогоривата (обн. ДВ бр.49/ 2007г, посл.изм.ДВ бр.102/ 2009г.) 

9. Закон за културното наследство (Обн. ДВ. бр.19/ 2009г., посл.изм. 

ДВ. бр.101/ 2010г.) 
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10. Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове 

и програми (Обн. ДВ, бр.57/2004г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/ 2011г.) 

11. 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 (обн. ДВ 73/2007г, 

посл.изм.ДВ бр.3/ 2011г). 

12. Наредба № 13 от 02.04.2007 г. за мониторинг на водите (ДВ. 

бр.44/2007 г.) 

13. Наредба № 6 от 26.06.2006г. 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 (обн. ДВ. бр58/2006г.) 

14. Наредба № 9/ 1991г. за пределно допустими нива на 

електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно – 

защитни зони около излъчващи обекти (Обн.ДВ бр.35/1991г. изм. и доп. 

бр.8/2002г.) 

15. Наредба №7/1992г. за хигиенните изисквания за здравна защита 

на селищната среда (обн.ДВ бр.46/1992г., посл.изм.Дв бр.20/ 1999г) 

16. Наредба №14 на МЗ и МОСВ за норми на пределно допустимите 

концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места 

(ДВ бр.88/1997 г., посл. изм. и доп. бр.42 от 2007 г.) 

Методики 

1. Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в 

околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 

мястото на въздействие. 

2. Ръководство за ЕО на планове и програми в България”, София, 2000г. 

3. Указанията и методиките на ЕК за стратегическа екологична оценка. 

Използвани информационни източници: 

1. ИАОС-МОСВ. Национален доклад за състоянието и опазването на 

околната среда за 2005, 2006 г. и 2007 г. 

2. Тримесечни бюлетини на МОСВ - ИАОС за радиационното състояние 

на околната среда – 2006г.,2007г.2008г. 
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3. РИОСВ-Хасково. Годишен доклад за състоянието на околната среда 

– 2007 г.  

4. География на България, Географски институт към БАН, 2002г. 

5. Климатичен справочник за НРБългария, т.3. Температура. София 

1983. Изд. „Наука и изкуство”  

6. ГУХМ-ИХМ. Климатичен справочник за България, том 4. Вятър. 

София, 1982.  

7. БАН-ИМХ. Климатичен справочник. Валежи в България. София, 1990.  

8. КГМР, БАН. Геоложката опасност в България. София, 1994. 

9. Национален доклад за управлението на водите на речно басейново 

ниво в Република България. Преглед на изпълнението на изискванията на чл.5 и 

чл. 6 от Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС 2005 

10. Бюлетини и проекти на Планове за управление на 

Западнобеломорска, Източнобеломорска, Дунавска и Черноморска басейнови 

дирекции 

11. Регионалния план за развитие на Южен централен район на 

планиране 2007-2013 г. 

12.  Общинския план за развитние на община Ивайловград. 

Литература 

1. Костадинова, И., М. Граматиков (отг. ред.). 2007. Орнитологично 

важни места в България и Натура 2000. БДЗП, 11, София, 639 с. (на бълг. и англ. 

език). 

2. Костадинова, И., С. Дерелиев (съст.). 2001. Резултати от 

среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България за периода 1997-

2001 година. БДЗП, Природозащитна поредица, книга 3, БДЗП, София, 96 с. 

3. Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на 

България, Aves, Част 2, т. 26, София, Академично издателство ”Проф. Марин 

Дринов” и Издателство “Пенсофт”, 427 с. 

4. Симеонов, С.,Т. Мичев, Д. Нанкинов, 1990. Фауна на България, Aves, 

част I, София, Изд. БАН, 350 с. 

5. Янков, П. (ред.). 2007. Атлас на гнездящите птици в България, 

Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, книга 10, 

679 с. (на бълг. и англ. език). 
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6. Асенов А., 2006: Биогеография на България, София, ЕТ”АН-ДИ-

Андриян Тасев”. 

7. Бигон М., Дж.Харпер, К.Таунсенд. 1989.  Екология. Том I, Изд. Мир, 

Москва. 

8. Бондев И. (Ред.). 1995. Хорологичен атлас на лечебните растения в 

България. Акад. Изд. “М.Дринов”. 

9. Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.). 1985. Червена книга на Република 

България. т. 1: Растения. София. БАН. 

10. Ботев, Б., Ц. Пешев (ред.). 1985. Червена книга на Република 

България. т. 2: Животни. София. БАН. 

11. Бешков В, К. Нанев. 2002. Земноводни и влечуги в България. Изд. 

Pensoft 

12. Българско дружество за защита на птиците – база данни - www. 

bspb.org Георгиев Г. 2004.  

13. Националните и природните паркове и резерватите в България. ИК 

“Гея-Либрис”, София, 294с.  

14. Груев Б., Б. Кузманов. 1994. Обща биогеография. Университетско 

издателство  “Св. Кл.Охридски”, София, 498с. 

15. Делков Н., 1984. Дендрология. Земиздат, София 

16. Иванов И., И. Ланджев, Г. Нешев.1977. Билките в България и 

използването им. Земиздат, София. 

17. Карапеткова М., Мл. Живков.1993. Рибите в България. Изд. 

Геолибрис, София. 

18. Карапеткова М., К.Александрова-Колеманова, Мл..Живков.1993. 

Сладководните риби на България. В: Национална стратегия за опазване на 

биологичното разнообразие, Том 1, 515-547.  

19. Ковачев, А., Карина, К., Росен, Ц., Димова, Д. (ред). Октомври 2008. 

Ръководство за оценка на благоприятно природозащитно състояние за видове и 

типове природни местообитания по НАТУРА 2000 в България. Изд. Българска 

фондация Биоразнообразие, София, 865 с.  

20. Матев И., Д.Ганева, Д.Ганев: 2004; Екология с основи на 

биогеографията  и опазване на околната среда, Изд. Пенсофт, София-Москва. 

21. Митрев А., Св. Попова. 1982. Атлас на лечебните растения в 

България. Изд. на БАН. 
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22. Нанкинов Д. 2000. Застрашените животни в България. Изд. Pensoft, 

София, 146 с. 

23. Нанкинов, Д., С. Симеонов, Т. Мичев, Б. Иванов. 1997. Фауна на 

България, Aves, Част 2, т. 26, София, Академично издателство”Проф. Марин 

Дринов” и Издателство “Пенсофт”. 

24. Натура 2000: http://www.natura2000bg.org 

25. Наумов, Б., М. Станчев. 2004. Земноводни и влечуги в България и 

Балканския полуостров. Електронно издание на Българското херпетологично 

дружество.  www.herpetology.hit.bg. 

26. Петров П. 1990г. Ландшафтознание. Университетско издателство. 

27. Проект „Издграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в 

България” . www.natura2000bg.org 

28. Dimitrov, M., T. Michev, L. Profirov, K. Nyagolov. 2005. Waterbirds of 

Bourgas Wetlands. Results and Evaluation of the Monthly Waterbirds Monitoring 1996-

2002. Bulgarian Biodiversity Foundation & Pensoft Publishers, Sofia-Moscow, 160 pp. 

29. Michev, T., L. Profirov. 2003. Midwinter Numbers of Waterbirds in Bulgaria 

(1977-2001). Results from 25 years of mid-winter count carried out at the most 

important Bulgarian Wetlands. Publ. House Pensoft, Sofia, 160 pp. 

30. Michev, T., M. Stoyneva (eds). 2007. Inventory of Bulgarian Wetlands and 

their Biodiversity. Publ. House Elsi-M, Sofia, 364 pp. + CD supplement. 

31. Michev, T., P. Iankov. 1993. The Bulgarian Ornithofauna. - In: Meini, K. 

(Ed). 1998. Bulgaria’s Biological Diversity: Conservation Status and Needs Assessment 

v. I and II, Washington, D. C.: Biodiversity Support Program, 503 pp. 

32. Stoychev, S., Karafeizov, N. 2004. Power line design and raptor protection 

in Bulgaria. pp: 443-447. In: Chancellor, R.D. and Meyburg, B-U. (eds): Raptors 

Worldwide, WWGBP/MME. 

 
 

10.2. Метод на ЕО на планове 

Екологичната оценка се изготвя в съответствие с разпоредбите на глава 

шеста на ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на 

планове и програми. 

Разработването на ЕО е в съответствие с подхода и методологията, 

описани в Ръководството за екологична оценка на планове и програми в България 

http://www.centralbalkannationalpark.org/
http://www.herpetology.hit.bg/
http://www.natura2000bg.org/
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от 2002 г. и указанията за разработване на стратегическа екологична оценка на 

ЕК. 

Методите за  изготвяне на ЕО включват: 

 Събиране на необходимата информация и данни за съществуващото 

състояние- посещение  на място, литературни справки, проучване на документи, 

изследвания, измервания, нормативни документи и др.; 

 Систематизиране и анализ на събраната информация и на основните 

проблеми на ОС за района; 

 Връзка на целите на плана с други , програми и ИП в района; 

 Оценка на очакваното въздействие на предвидените мероприятия 

върху ОС; 

 Описание на целите за опазване и препоръки към проектанския екип; 

 Обсъждане на алтернативи и препоръки при избор на алтернатива за 

реализиране на плана; 

 Предлагане на мерки за предотвратяване и ограничаване на 

вредните въздействия на ОС; 

 Предлагане на мерки за мониторинг на въздействията по времe на 

реализирането на плана; 

 Изводи, препоръки и заключение. 

 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Идентифицираните възможни въздействия ще доведат до макар и 

незначителна загуба на екологични ниши, а при дейности, неотговарящи за 

изискванията, заложени в българското хармонизирано екологично 

законодателство и до негативно въздействие върху екосистемите в района. 

В следващата таблица са оценени потенциалните въздействия върху 

компонентите на околната среда, като са използвани следните символи: 

(?) Няма достатъчно информация; (--) Силно неблагоприятно; (-) Неблагоприятно; 

(0) Няма въздействие; (+) Благоприятно; (++) Силно благоприятно. 

Матрица за оценка на въздействията по време на изграждането и по 

време на експлоатацията на фотоволтаичната централа: 
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Компоненти и индикатори Въздействие 

Изгр. Експл. 

                            Качество и количество на водите 

Качество на водите  0 0 

Зауствания в повърхностни, подземни води и морски води 

причиняващи замърсяване 

0 0 

Количество на водите 0 0 

                        Качество на атмосферния въздух 

Качество на въздуха (местно, регионално) - 0 

Качество на въздуха (трансгранично) 0 0 

Емисии в атмосферата причиняващи замърсяване - 0 

Емисии на парникови газове 0 0 

                             Биологично разнообразие 

Качество на местообитанията - - 

Качество на местообитания, включени в Приложение №1 на ЗБР 0 0 

Популации или ареали на видовете - - 

Защитени територии и зони 0 0 

Защитени видове 0 0 

                                       Земеползване 

Характер на земеползване - 0 

                                          Ландшафт 

Характер на ландшафта - - 

                               Съхраняване на ресурси 

Енергопотребление 0 0 

Използване на природни ресурси и суровини - 0 

Добив и използване на невъзобновими ресурси 0 0 

                                             Отпадъци 

Образуване на отпадъци - - 

Депониране 0 0 

                                        Културно наследство 

Сгради и съоръжения с архитектурно или историческо значение 0 0 

Археологически места, паметници и предмети  0 0 

Здраве и благосъстояние на населението 

Шумови нива - 0 

Здраве и безопасност на населението 0 0 

Опасни вещества 

Използване на опасни вещества 0 0 

Риск от инциденти при транспорт, използване и производство на 

опасни вещества  

0 0 
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Осъществяването на дейностите на площадката няма да засегнат 

значително никой от компонентите на околната среда. 

От матрицата се вижда, че няма компоненти на околната среда, за които 

се очакват значителни въздействия. Леко повлияни ще са компонентите 

ландшафт и биологично разнообразие. 

От направените проучвания и анализи при разработване на настоящата 

екологична оценка на “ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа за 

производство на електрическа енергия в поземлени имоти с №№ 000915, 087006, 

000909 и 000917, землище на гр.Ивайловград”, могат да се направят следните 

обощени изводи относно очакваното въздействие на плана по отношение на: 

Атмосферен въздух: Тъй като в инвестиционното предложение не се 

предвиждат точкови източници на замърсяване на въздуха, а неорганизираните 

са незначителни, то в заключение можем да кажем, че реализацията на плана 

няма да повлияе на качеството на атмосферния въздух.  

Води:  Не се очаква въздействие върху повърхностните и подземни 

води по време на експлоатацията на фотоволтаичната централа. 

Земни недра: Не се очаква въздействие върху земните недра по време 

на нормална експлоатация на фотоволтаичната централа. 

Почви: Реализацията на всички предложени дейности в плана при 

спазване на предложените мерки за ограничаване на въздействието върху 

почвите няма да повлияе отрицателно на състоянието им. 

Растителен и животински свят: Избраната площадка не засяга 

територии с висока консервационна стойност. Не се очаква значимо негативно 

въздействие върху растителния и животински свят. 

Ландшафт: Основното въздействие на ландшафта ше бъде от 

временен, локален, визуално-естетически характер. Не се очакват екологични, а 

незначителни социални промени в съществуващото му състояние. С 

изграждането на централата се въвеждат нови функции на територията, което 

няма да  доведе до нарушаване екологичния комфорт на населението на град 

Ивайловград. 

Шум: Реализацията на плана за изграждане на фотоволтаична 

централа за производство на електроенергия няма да бъде източник на 

наднормен шум за територията на гр. Ивайловград. 
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Културно наследство: В границите на разглежданите площи не е 

установено наличие на недвижими културни ценности. Възможно е при 

изпълнение на изкопни и строителни работи да се попадне на нерегистриран 

археологически обект. В такъв случай се процедира в съответствие с 

разпоредбите на чл. 72 и 73 от Закона за културното наследство. 

Здравен риск: Не се установяват различия в здравното състояние на 

населението от община Ивайловград и това на страната. Демографската 

характеристика на населението е неблагоприятна сравнена със средните данни 

за страната. Макар и с разкриването на малко работни места, реализирането на 

инвестиционното предложение ще допринесе за намаляване на миграционните 

процеси в общината. Всичко това няма да доведе до нарушаване на 

психологичния и екологичен комфорт на населението на град Ивайловград. 

В Доклада за Екологична оценка са направени препоръки и са 

предложени мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от реализацията 

на плана върху околната среда и здравето на хората. 

При спазване и изпълнение на препоръчаните мерки и нормативни 

изисквания при строителството и експлоатацията, въздесйтвието върху околната 

среда ще бъде локално, в рамките на разглеждания терен и ограничено по 

отношение на компонентите и факторите на околната среда 

Предлагаме на Екологичния експертен съвет при РИОСВ – Хасково да 

даде положително становище на Доклада за ЕО и одобри промяната 

предназначението на земята на разглежданите имоти в землището на град 

Ивайловград. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Извадка от топографска карта в М 1:50 000. 

 Извадка от КВС на землището на град Ивайловград. 

 Актуални скици на имотите. 

 Снимков материал. 

 Проекти за ПУП-ПЗ 

 Парцеларен план за електропровод. 


