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Настоящият доклад е разработен в рамките на проект LIFE09/NAT/BG/00230 “Опазване на зимуващата популация 
на световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis) в България”. Проектът си поставя няколко цели, за 
да постигне подобряване на условията и стабилизиране на зимуващата популация на червеногушата гъска в 
Крайморска Добруджа: 1) Укрепване на рамката за стратегическо планиране, за да се намалят до минимум 
отрицателните въздействия от икономическото развитие върху червеногушите гъски, включително и чрез 
интегриране на мерките за опазване на вида и местообитанията му в стратегическото планиране и планирането 
на бъдещи инфраструктурни проекти; 2) Намаляване на негативното влияние върху червеногушата гъска от 
страна на ловци и риболовци; 3) Ангажиране на местни фермери в щадящо за червеногушата гъска управление 
на земеделските земи и 4) Ангажиране на местната общност за намаляване на смъртността и безпокойството 
върху червеногушата гъска и засилване на местната гордост от присъствието на вида в района. Целевият район на 
проекта обхваща основно защитените зони за птици в Крайморска Добруджа „Дуранкулашко езеро”, „Шабленски 
езерен комплекс” и „Калиакра”, както и защитена зона „Сребърна”. 

Докладът е разработен като част от дейност С6 „Осигуряване на ефективна стратегическа оценка на ключовите 
планове и програми за развитие чрез осъществяване на пилотна оценка и насърчаване на добрите практики”. 
Информацията в него е събрана в рамките на дейностите на проекта А6 „Създаване на механизъм за мониторинг 
и оценка на инвестиционни проекти в контекста на препоръките за управление на целевите защитени зони за 
птици” и А8 „Създаване на карта на чувствителните зони в Добруджа за предоставяне на местни насоки за 
развитие на ветрогенератори на сушата”. За осъществяването на дейност 6 е необходимо да бъде изготвен 
подробен анализ на развитието на ветроенергийния сектор в Добруджа като един от секторите с най-голям 
инвеститорски интерес в района, който при това въздейства върху зимуващата популация на червеногушата 
гъска. 
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ЦЕЛ НА АНАЛИЗА 

Основната цел на настоящия анализ е да се установи фактическото развитие на ветроенергийния сектор в 
българската част на географска област Добруджа и последствията от това развитие през последните 10 години 
(2003 – 2013). Анализът също цели, доколкото е възможно, да установи причините за съществуващото положение 
и да предложи решения. Реалното фактическо развитие на сектора в района е важна базова информация за 
измерване на ефективността на предприетите мерки за справяне с проблемите, определени в наказателни 
процедури, и за вземане на адекватни решения за бъдещо планиране на сектора. 

 

ИСТОРИЯ НА ПРОБЛЕМА 

През 2003 г. в Добруджа е одобрен и изграден първият ветрогенератор в България. Днес, около 10 години по-
късно, в Добруджа вече оперират 330 ветрогенератора, 21321

През първите години одобрените ветрогенератори са основно в Приморска Добруджа, на миграционния път Виа 
Понтика и ключови за опазването на птиците територии в района на Балчик и Калиакра. Този процес привлича 
вниманието на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) още през 2003 г., тъй като хаотичното и бързо 
развитие на сектора, без стратегическо планиране и внимателна оценка на екологичните рискове, е възможно да 
доведе до значителни негативни последствия за застрашените птици в района на Добруджа. БДЗП атакува 
първия ветропарк, одобрен с ОВОС в района на Балчик, поради неадекватните проучвания и некачествената 
оценка за въздействие върху околната среда и апелира към институциите за координирано и стратегическо 
планиране на развитието на ветроенергийния сектор в България. Тогава институциите не откликнаха. С решение 
на Министъра на околната среда и водите бе изискано да се извърши стратегическа екологична оценка на 
Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници. 
Такава оценка никога не бе направена, макар задължително да се изисква по закон.  

 са одобрени, а още 599 са в процедура по ОВОС 
или оценка за съвместимост. След 2004 г. броят на издадените разрешителни за изграждане на ветрогенератори 
бързо нараства. 

Още през 2005 г. бяха одобрени големи ветропаркове в района на Калиакра, попадащи в бъдещата защитена 
зона от Натура 2000 „Калиакра”. През тази година Бернската конвенция открива досие срещу България поради 
това, че плановете за изграждане на ветрогенератори край Балчик застрашава птиците по миграционния път. 
Държавата не предприема мерки и процеса на одобряване на нови ветрогенератори не спира, като в 
болшинството от случаите ветрогенераторите се одобряват без ОВОС. През 2006 г. Бернската Конвенция открива 
ново досие срещу България относно застрашаването на птиците по миграционния им път поради одобряване на 
ветропаркове при Балчик и Калиакра, но също и по цялото Северно Черноморие. През 2007 г. мисия на 
Конвенцията посещава България за втори път (след посещението й през 2004 г. във връзка със случая „Балчик”), а 
в края на годината излиза с Препоръка 130(2007). В нея се изисква Правителството да преразгледа вече взетите 
решения за ветрогенератори в района на Калиакра и Приморска Добруджа и да намери алтернативи за 
изграждането им на други, безопасни за птиците места; да повиши качеството и детайлността на ОВОС и да 
назначи външна оценка на докладите; да изготви инструкции за планиране и екологична оценка на 
ветропаркове; да изготви национална стратегическа оценка на развитието на ветроенергийния сектор; не на 
последно място изисква правителството да обяви мораториум върху одобряването на нови ветрогенератори в 
Добруджа (приложение 1). Правителството не предприема стъпки за изпълнение на изискванията в препоръката. 
                                                           
1 Включително тези които са одобрени, но са обжалвани или отменени с решение преписката да се върне за ново произнасяне, както и тези които са 
одобрени с решения, обявени от РИОСВ Варна като такива с изтекла давност към ноември 2013 г-. и тези, които са с неясен статут. 
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В същото време, в периода 2004 – 2008 г. БДЗП участва активно в процедурите по ОВОС и ОС на ветропаркове – 
обжалва решения на РИОСВ Варна пред министъра на околната среда и водите и пред съответния съд в случаи, 
когато установява, че инвеститори се опитват да заобикалят процедури по ОВОС, внасяйки проекти на части, 
изготвя становища по конкретни проекти и доклади по ОВОС, привлича научните институции също да изказват 
компетентни становища, обжалва пред министъра решения за одобряване на ветропаркове в рискови за птиците 
места на база на ОВОС с лошо качество. За този период БДЗП води общо 13 съдебни дела, свързани с одобряване 
на няколко ветропарка в района на Калиакра, като по този начин се опитва за защити територията от рисковите за 
птиците проекти. По всички дела съдът се произнася в полза на инвеститорите, като се мотивира с общи 
административни основания, а не екологични. В началото на 2008 г. БДЗП внася жалба в Европейската комисия, 
поради неспазване на Европейското природозащитно законодателство и липса на адекватно опазване на ОВМ 
„Калиакра”2

За пръв път развитието на ветроенергийния сектор в страната и въздействието му върху околната среда става 
обект на по-широк дебат през 2009 г., когато Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) финансира 
проект на Министерството на икономиката и енергетиката за стратегическо екологично проучване на развитието 
на ветроенергийния сектор в България. Банката поиска това проучване, за да оптимизира финансирането си за 
сектора, след като одобри финансиране за един от големите ветропаркове в ОВМ „Калиакра”  - ветропарк „Свети 
Никола”, обект на наказателна процедура, и предизвика негативната реакция на Европейската комисия. 
Стратегическото екологично проучване за пръв път изнесе фрапиращи факти по отношение на ветроенергийния 
сектор: по данни на РИОСВ към края на 2009 г. в страната са одобрени общо 2840 ветрогенератора, 83% от които 
без ОВОС, а още 1683 турбини са в процедура на одобряване; тази информация не може да бъде засечена и 
сравнена с информацията, поддържана от електроразпределителните дружества за инсталирани мощности и за 
мощности с договори за присъединяване, тъй като дружествата не поддържат информация за местоположението 
на мощностите; почти всички одобрени и планирани ветрогенератори попадат в райони с висок риск за 
биологичното разнообразие, като около ¾ от турбините се намират в Добруджа. Ветро енергийният сектор 
настояваше, че изнесените данни не са реални и че повечето инвестиционни предложения са фантомни и никога 
няма да се реализират. Също през есента на 2009 г. бе регистриран първият случай на убита от ветрогенератори 
застрашена птица в района на Калиакра (от ветропарка „Калиакра”) – розов пеликан

. В жалбата подробно се описват основанията, както и всички предприети от организацията действия 
за предотвратяване на закононарушенията. Значителна част от основанията са именно одобряването на 3 големи 
ветропарка на територията на ОВМ „Калиакра” – ветропаркът „Свети Никола” на АЕС Геоенерджи, ветропаркът 
„Калиакра” на Инос 1/Митсубиши Хеви Индъстри и ветропаркът на Универсум Енерджи / ЕВН Енертраг западно 
от село Българево. В края на 2008 г. Европейската комисия изпраща първо предупредително писмо по случая 
„Калиакра” с което инициира наказателна процедура 4260/2008 срещу България. 

3

                                                           
2 Орнитологично важно място „Калиакра” е определено като потенциална защитена зона от Натура 2000 в началото на 2005 г. и публикувано в книгата 
„Орнитологично важните места и Натура 2000 в България” през 2007 г. До 2014 г. само част от територията му е включена в Натура 2000 

, а по-късно и сив жерав. 
Наред със значителните рискове за птиците и компрометираните процедури по ОВОС (разрешения без ОВОС или 
с много некачествени ОВОС) се поставиха въпросите какви са реалните мащаби на развитие на ветроенергийния 
сектор, има ли инвеститори-фантоми, има ли реално достъп до публичната информация, защо и как се 
разрешават рискови проекти, които по същество са в разрез с националното и европейското законодателство, 
макар на хартия процедурите да са преминали законосъобразно, какви са мащабите на раздробяване на проекти 
и има ли умисъл в установените порочни практики? 

3 Данните са публикувани в доклад „Карта със зониране на територията на България по отношение на възможностите за строителство на ветрогенератори. 
Карта на чувствителните зони за птици. (Карта на зоните с риск  за птиците от изграждане на ветрогенератори), публикуван на интернет страницата на МОСВ 
през 2013 г. 



Анализ на развитието на ветроенергийния сектор в България, район Добруджа, и състоянието му към месец март 2014 г. 
 7 

През 2010 г. стартира процедура по стратегическа екологична оценка на Националния план за действие за 
развитие на възобновяемите енергийни източници 2010 – 2020. Това бе първата стъпка, която правителството 
предприе за изпълнение на препоръка 130(2007) на Бернската конвенция. Екологичната оценка бе готова и 
предоставена на публичен достъп през есента на 2010 г. Според оценката са изнесени нови данни за 5802 
ветрогенератора, от които 2898 са вече одобрени, а 2904 са в процедура на одобрение. На база на подробна 
аргументация са предложени строги мерки за смекчаване на негативните въздействия от развитието на 
ветроенергийния сектор върху биоразнообразието. Мерките включиха и забрана за одобряване на нови 
ветропаркове в силно уязвими за птиците райони – Добруджа, района на град Бургас, Източни Родопи, в 
защитените зони за птици от Натура 2000 и на определено разстояние от тях. Също през есента на 2010 г. 
правителството се опита да изпълни още едно от изискванията на Бернската конвенция и да наложи мораториум 
върху одобряването на нови ветропаркове. Ветроенергийният сектор приложи всичките си механизми на 
лобиране, за да опонира на екологичната оценка (както по отношение на изнесените данни, така и по отношение 
на мерките) и на предложението за мораториум. Народното събрание отхвърли предложението за мораториум, 
но докато този въпрос се реши, може би под заплаха от налагане на мораториума, инвеститорите внесоха 
уведомления за пълния мащаб на техните проекти за ветроенергийни паркове. Така практиката на разделяне на 
проектите на части прекъсна и стана ясно какви са реалните мащаби на инвеститорския интерес във 
ветроенергийния сектор в България. Опозицията на инвеститорите срещу екологичната оценка удължи дебатите с 
близо две години преди оценката да бъде одобрена и да влезе в сила. Междувременно през есента на 2010 г. бе 
регистрирана още една жертва на ветрогенераторите в района на Калиакра – белоглав лешояд, като този път 
ветрогенераторът - убиец е от ветропарка „Свети Никола”. 

През юни 2012 г. Европейската комисия изпрати на правителството на Република България последно 
предупреждение по случая „Калиакра”, като постави срок от 3 месеца да бъдат коригирани действията, 
нарушаващи законодателството на ЕС, включително демонтиране на рисковите ветропаркове от територията на 
ОВМ „Калиакра”. Тази стъпка от страна на Комисията, подтикна правителството да предприеме няколко 
конкретни действия за справяне с проблема: 

• На първо място правителството обяви, че ще изпълни изискванията на Комисията без да се налага 
демонтиране на ветрогенератори и няма да се допуска одобряване на ветрогенератори без ОВОС. 

• Стратегическата екологична оценка влезе в сила в началото на август 2012 г. Тя постави мораториум за 
нови проекти за ветрогенератори в някои райони в страната, включително географската област Добруджа, 
но за година и половина от края на 2010 г. до август 2012 г., бяха инициирани много нови процедури за 
одобряване на ветропаркове, особено в Добруджа, които не попадат под въпросната забрана. 

• Приети бяха законови промени в Закона за опазване на околната среда и наредбата към него, които 
позволяват решенията за одобряване на проекти без ОВОС или Екологична оценка също да имат срок на 
валидност, както решенията по ОВОС/ЕО, ако не стартира реализацията им в рамките на 5 години. След 
промяната всички вече взети решения, с които се преценява да не се извършва ОВОС/ЕО следва да 
преминат през процедура по проверка и да се обявят за невалидни онези, които не са стартирали в 
петгодишен период от одобрението им. Самата процедура изисква проверка и констатиране на факта 
дали изграждането на инвестиционното предложение е започнало или не. С тази стъпка правителството 
очаква да разреши проблема с множеството одобрени проекти, които не са реализирани и се 
класифицират от инвеститорите като „проекти-фантоми”. 

• Също през лятото на 2012 г. бяха одобрени промени в Закона за възобновяемите енергийни източници, 
които поставиха по-строги изисквания за ветроенергийните проекти и по-ясни рамки за планиране и 
регулиране на развитието на ветроенергийния сектор. 

Очакваше се тези мерки да поставят развитието на ветроенергийния сектор в разумни норми, да отстранят 
натрупалите се с годините проблеми и да се прекратят наказателните процедури стартирани от Бернската 
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конвенция и Европейската комисия. Но развитието на сектора продължи и досега не е направен реален анализ 
на ефективността на предприетите мерки и доколко изискванията, поставени в рамките на наказателните 
процедури, са на практика изпълнени. През 2012 и 2013 г. правителството отчиташе пред Бернската конвенция 
явен напредък по отношение на отменени решения, но справката с публичната информация посочваше други 
данни и изводи. МОСВ, със свои решения се опита да спре два от най-големите ветропаркове в Добруджа, но от 
последвалите съдебни дела едното приключи в полза на инвеститора, а по второто продължава да тече съдебна 
процедура. Така вече години наред реалното състояние на развитието на ветроенергийния сектор не е ясно, но е 
ясно, че държавата не успява да се справи с проблема. 

През 2013 г., десет години след изграждане на първия ветрогенератор в страната, бе изготвена първата карта на 
зониране на територията на България по отношение на риска за дивите птици от развитието на ветрогенератори. 
Това се случи в рамките на проект на МОСВ „Определяне и минимизиране на рисковете за дивите птици”. За 
разлика от други чувствителни карти в Европа, показва както местата с най-висок риск за птиците, така и 
техническия потенциал за развитие на ветроенергийния сектор в България. При съпоставянето на тези два типа 
информация, картата показва къде е реално високият риск за птиците, комбиниран и с най-подходящи 
технически условия за развитието на сектора, както и технически подходящите райони, където рискът за птиците 
е нисък или среден. Техническият потенциал, изчислен за целите на тази карта не е отчитал изградените вече или 
одобрени ветрогенератори, а е базова стойност, от която трябва да се отчисляват вече изградени или одобрени 
мощности. Съгласно тази карта районът на Добруджа като цяло е с висок риск за птиците от изграждане на 
ветрогенератори, но има и висок технически потенциал за развитие на сектора. В Добруджа са определени два 
района с технически потенциал за развитие на ветрогенератори – „Шабла” и „Добруджа” с общ капацитет  1490 
MW. Според някои експерти във ветроенергийния сектор тази цифра е твърде оптимистична. Все още не е ясно 
как картата на зониране се ползва от вземащите решения по отношение на ветроенергийния сектор. 

 

НОРМАТИВНА БАЗА 

Нормативната база, свързана с развитието на ветроенергийния сектор включва законодателството по опазване на 
околната среда и законодателството, свързано директно с развитието на ветроенергийния сектор. 

 
Законодателство за околната среда 

Опазването на биологичното разнообразие, и в частност птиците се регламентира чрез националното и 
международното законодателство, като изискванията на съответните законови норми следва да се спазват при 
развитието и на вятърната енергетика. 

Национално законодателство 
Според българското право, правната защита на биоразнообразието и биологичните ресурси обхваща 
законодателството, регламентиращо опазването и ползването им, включително чрез поставяне под защита на 
територии и обекти, регулиране на лова, риболова, ползването на горите и всички природни ресурси. Правната 
защита на биологичното разнообразие и биологичните ресурси се основава на следните основни действащи 
закони, други нормативни актове и стратегически документи: 

• Закон за опазване на околната среда 
• Закон за биологичното разнообразие 
• Закон за защитените територии 
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• Закон за горите 
• Закон за лова и опазване на дивеча 
• Закон за рибарството и аквакултурите  
• Закон за водите 
• Закон за опазване на земеделските земи 
• Закон за чистотата на атмосферния въздух 
• Закон за почвите 
• Наредба за условията и реда на извършване на екологична оценка на планове и програми 
• Наредба за условията и реда на извършване на оценка за въздействието върху околната среда 
• 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 
(НУРИОСПППИПЦОСЗЗ) 

• Наредба за условията и реда за разработване на планове за управление на защитените територии 
• Наредба за условията и реда за разработване на планове за управление на защитени зони  
• Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 
• Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие 
• Национален план за действие за опазване на биологичното разнообразие 

Няколко от изброените правни документи са пряко свързани с опазването на птиците и местообитанията им като 
част от биологичното разнообразие. Пряко свързани с развитието на ветроенергийния сектор са Закона за 
опазване на околната среда и наредбите към него, Законът за биоразнообразието и наредбите към него, 
Законът за защитените територии. Отношение имат също законът за горите, законът за опазване на 
земеделските земи и законът за почвите. В краткост законите  са разгледани в Приложение 2. 

 

Международно природозащитно законодателство, интегрирано в националната законодателна рамка 

Повече от десет международни конвенции или директиви, приети от 1975 г. насам и четири международни 
програми са от специфично практическо значение за опазване на видовете животни и растения, и техните 
местообитания. В повечето от тях има специална част, в която се отделя внимание на опазването на 
местообитанията на видове чрез подхода, основан на места. В някои от тях е залегнала и концепцията за 
екологичната мрежа, като функционално единна система за опазването на едни или други компоненти на 
биоразнообразието.  

Най-важните и широко прилагани конвенции са: 

• Конвенция за опазването на биологичното разнообразие 
• Конвенция за влажните зони с международно значение 
• Конвенция за защита на мигриращите видове диви животни 
• Споразумение за опазване на Евразийско-Африканските мигриращи водолюбиви птици (AEWA) 
• Конвенция за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска 

конвенция) 
 

Конвенцията за защита на мигриращите видове и споразумението AEWA към конвенцията, както и Бернската 
конвенция имат пряко отношение към развитието на ветроенергийния сектор в България и внимателно 
наблюдават процеса с оглед спазване на изискванията на двете конвенции за прилагане подходящи мерки за 
опазване на местообитанията на мигриращите и застрашените видове. Един от най-важните документи в тази 
връзка е препоръка 130(2007). В краткост конвенциите и препоръка 130 (2007) са разгледани в Приложение 2. 
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Законодателство, свързано с развитието на вятърната енергетика 

Законодателство, свързано с развитието на ветроенергийния сектор на международно ниво действа на 
територията на Европейския съюз чрез законодателството на ЕС. До днес няма международни договори и 
конвенции, третиращи този въпрос в по-широк териториален мащаб. На национално ниво то включва един 
специализиран закон, няколко основни закона, подзаконови нормативни актове, както и програма и план за 
действие за енергията от възобновяеми източници: 

• Закон за енергията от  възобновяеми източници 
• Закон за енергетиката 
• Закон за насърчаване на инвестициите 
• Закон за устройство на територията 
• Закон за енергийната ефективност  
• Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и 

прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни 
енергийни източници 

• Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа 
енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи 

• Наредба 16 за сервитута на енергийните обекти 
• Наредба за издаване на сертификати за произход на енергия произведена от възобновяеми енергийни 

източници 
• Наредба за издаване на сертификати за произход на енергия произведена  от когенерация 
• Наредба за лицензиране на дейности в енергетиката 
• Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия 
• Наредба за регулиране на преференциалните цени  
• Наредба № 16 - 28 от 22 януари 2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на 

информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и 
алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продадени количества биогорива 

• Наредба № 9 от 9 юни 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи 
• Правила за търговия на електрическа енергия 
• Правила за измерване на качеството на електрическата енергия 

Основополагащ е Законът за енергията от възобновяеми източници. Този закон, както и политиките, свързани с 
развитието на възобновяемите енергийни източници в България, включително Националният план за действие за 
развитието на енергията от възобновяеми източници 2010 – 2020 са описани накратко в приложение 2. 

 

Законодателство на Европейския съюз 
Законодателството на Европейския съюз включва природозащитно законодателство, насочено към опазване на 
биологичното разнообразие, както и законодателство, свързано с оценка за въздействието върху околната среда. 
Основните директиви, имащи отношение към опазване на биологичното разнообразие и изграждането на Натура 
2000 са Директива 2009/147/EC за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните 
местообитания и дивата флора и фауна. Директивите, пряко свързани с процедурите по одобряване на 
ветроенергийни проекти са Директива 2001/42/EC за стратегическата екологична оценка на планове и програми 
върху околната среда4

                                                           
4 OJ L 197, 21.7.2001, p. 30–37 – http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 

 и Директива 85/337/EEC за оценка на въздействието на публични и частни проекти върху 
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околната среда, допълнена през 1997 (97/11/EC) и 2003 (2003/35/EC)5

  

. Те следва да бъдат транспонирани в 
националното законодателство, конкретно в Закона за биологичното разнообразие и Закона за опазване на 
околната среда. Законодателството на ЕС е задължително да бъде спазвано от всички страни членки на ЕС, 
включително България. Заради неспазване на законодателството на ЕС, включително поради изграждане на 
ветроенергийни паркове в ОВМ „Калиакра”, Европейската комисия съди България в Европейския съд на 
справедливостта – дело С-141/14. В краткост директивите са разгледани в Приложение 2. 

                                                           
5 OJ L 156, 25.6.2003, p. 17 –  http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 
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МЕТОДИКА НА АНАЛИЗА И ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

Източници на информация 

Представеният по-долу анализ е извършен изцяло на базата на публично достъпната информация. Това включва 
интернет страниците на РИОСВ Варна, на МОСВ и на общините Шабла, Каварна и Балчик, както и целево 
предоставена информация по Закона за достъп до обществена информация от страна на РИОСВ Варна. Също така 
за периода 2010 – 2014 г. са направени 3 пълни обхода на Добруджа за констатиране на терен на изградените и 
опериращи ветрогенератори. В допълнение, в периода 2004 – 2014 г. при посещения в Добруджа са отбелязвани 
всички констатирани случаи на изграждащи се и изградени ветрогенератори. Също така за целите на крайния 
анализ са ползвани и снимки от Гугъл, където се виждат изградените ветрогенератори в Добруджа. 

А) Публична информация, предоставяна от общините Шабла, Каварна и Балчик 

Общините предоставят на интернет страницата си протоколи от заседанията на общинския съвет, където 
посочват решенията за допускане или одобряване на промени в ОУП за различни проекти, като посочват 
инвеститор, имот, землище, вид на проекта. Също така публикуват и решения, свързани с отдаване под наем или 
продаване на земи общинска собственост, където се предвижда да има инвестиционни проекти, както и решение 
за участие на общината в смесени дружества с цел осъществяване на инвестиционни проекти. Община Балчик 
също така публикува копия от решенията на РИОСВ Варна, свързани с одобряване на инвестиционни проекти. 

Б) Публична информация, предоставяна от МОСВ 

През 2010 г. РИОСВ Варна, както и всички други РИОСВ, е предоставила на МОСВ списък с инвестиционните 
проекти за ветрогенератори на територията под нейна юрисдикция. Този списък бе предоставян от МОСВ за 
целите на изготвяне на стратегическата екологична оценка на Националния план за действие за развитие на 
възобновяемите енергийни източници 2010 – 2020. В списъка обаче са установени няколко несъответствия в 
информацията, с тази предоставяна от РИОСВ Варна на БДЗП. Те се изразяват в липса на някои от решенията за 
ветрогенератори, както и цитиране на грешни номера на решения в списъка. Затова този списък бе сверен с 
копията на самите решения, издадени от РИОСВ. 

От септември 2013 г. на интернет страницата на МОСВ е достъпен портал за НАТУРА 2000, където се публикува 
разнообразна информация, свързана с местата от екологичната мрежа. Също така са публикувани копия от 
решенията за инвестиционни проекти одобрени в и около Натура 2000. Тази информация обаче не е пълна, тъй 
като РИОСВ Варна не е предоставила на МОСВ всички решения.  

МОСВ редовно изпраща на БДЗП свои решения, свързани с обжалване на решения на регионалните структури за 
одобряване на инвестиционни проекти или за преценяване необходимостта от ОВОС, включително основанията 
за взетите решения. Така БДЗП получава актуална информация за отменени от МОСВ решения или за 
потвърждението им. Въпреки, че анализът в този доклад обхваща периода 2003 – март 2014 г., в него е включено 
и едно решение на МОСВ от 25 април 2014 г. за отменяне на решение ВА-9/2012 за одобряване на 55 
ветрогенератора, тъй като е излязло в периода на писане на доклада и води до промяна на съотношението 
одобрени/отменени ветрогенератори, което е от значение за представената статистика. 
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В) Публична информация, предоставяна от РИОСВ Варна 

По закон РИОСВ Варна трябва да публикува публично достъпната информация свързана с инвестиционни 
намерения (уведомления, решения за преценка за необходимост от ОВОС/ЕО/ОС, решения по ОВОС/ЕО/ОС) на 
интернет страницата си. До 2009 г. публикуваната от РИОСВ Варна представляваше кратко резюме на решението, 
съдържащо номер, дата и вид на взетото решение, инвеститор, местоположение (номер на имот, землище), вид 
на инвестиционното предложение (разнообразна по характер информация, не винаги включваща едни и същи 
параметри). От 2009 г. със заповед на министъра на околната среда и водите на интернет страниците на РИОСВ се 
публикуват самите решения. При преглед на страницата на РИОСВ Варна са установени липсващи (непубликувани 
решения), както преди 2009 г., така и след това. 

В допълнение на тази информация РИОСВ Варна е предоставила на БДЗП копия от решенията си, както следва: 
през 2008 г. – на решенията за ветрогенератори от 2003 г. до април 2008 г., когато официално е поискана 
информацията; през февруари 2014 г. – на всички решения по процедурите ОВОС, ЕО и ОС за периода 2007 – 
2014 г., които не са били публикувани на интернет страницата на РИОСВ Варна или на интернет страницата на 
МОСВ (виж по-горе). Тъй като в резултат на предоставената информация бе установено, че отново липсват 
решения, бе поискано обяснение за това от РИОСВ Варна. Оттам официално отговориха, че срещу липсващите 
(непубликувани) номера няма издадени решения, независимо че става въпрос не за последни номера в края на 
годината, а за произволни номера през годината. Цялата събрана информация се поддържа в две бази данни на 
БДЗП – една електронна и една ГИС база данни. Електронната база данни съдържа пълната информация за всеки 
инвестиционен проект – кратко описание на инвестиционното предложение, местоположение (община, 
землище), имот (имоти) в които попада, инвеститор, всички решения свързани с инвестиционното предложение, 
които са публично достъпни от РИОСВ и общините (дата, номер, компетентен орган, същество на решението). 
ГИС базата данни слой съдържа информация за местоположението на всеки един ветрогенератор от 
инвестиционното предложение, като атрибутивната информация за всеки ветрогенератор включва номер, дата и 
година на последното актуално решение, компетентен орган, инвеститор, тип на последното решение, статус на 
проекта (в процедура, одобрен, изграден и т.н.), мощност на ветрогенераторите, височина на кулата и диаметър 
на ротора (там където тази информация е публична според решенията на РИОСВ), местоположение спрямо 
РИОСВ, община, землище. През 2010 и 2011 г. бяха направени 2 обиколки в Добруджа за картиране на терен на 
изградените или строящи се ветрогенератори. Двете налични бази данни бяха ползвани за картиране на всички 
изградени и изграждащи се ветрогенератори. Бяха взети географски координати на всяка една вятърна турбина, 
от основите на самата турбина. На предварително разпечатана карта със съществуващите инвестиционни проекти 
се отбелязваше всяка турбина, която е изградена или е в строеж. Така информацията за статуса на изградените 
ветрогенератори в Добруджа бе верифицирана на терен през 2010 и 2011 г. 

Също така през ноември 2013 г. РИОСВ Варна предостави информация по ЗДОИ на БДЗП, където посочи списък 
на решенията за ветрогенератори, които се считат с изтекло правно действие, в следствие промените в ЗООС от 
юли 2012 г. Въпреки че бе поискана, РИОСВ Варна не предостави информация на базата на какви протоколи или 
комисии е установено това. Копие от предоставената информация е дадена в приложение 3. 

Информацията за решенията с изтекло правно действие, предоставена от РИОСВ Варна бе подложена на 
внимателна проверка, включително проверка на терен през февруари 2014 г. Проверката включваше преглед на 
документацията, сверяване на различните решения по местоположение, включително номера на имоти, 
сверяване на инвеститорите. Номерата на имоти играят ключова роля в определяне на местоположението на 
отделните ветрогенератори. Картата на възстановената собственост (КВС) и кадастъра, където може да се 
определя местоположението на дадените имоти, е достъпна публично единствено на интернет страницата на 
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Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Там обаче информацията не се актуализира 
редовно. Във връзка с изпълнението на различни проекти БДЗП разполага с КВС в ГИС формат за повечето от 
землищата в Добруджа, но те са актуални към датата, когато са ползвани. Най-актуалните от тях са към декември 
2010 г. Проблемът е, че при наличие на инвестиционни проекти, особено в общините Шабла, Каварна и Балчик, 
номерата на имотите се сменят многократно. Също така тези общини не предоставят своевременно актуална 
информация на Министерството на земеделието и храните, което е отговорно за поддържане на КВС на 
национално ниво. При внасяне на нови проекти в РИОСВ, издадените решения включват новите номера на имоти 
като много рядко се посочват номерата на имотите, от които произхождат. По този начин, когато решенията 
съдържат новите номера на имоти, но в същото време не се публикуват направените изменения на номерата, на 
практика няма публичност на информацията за местоположението на имотите и съответно на инвестиционните 
предложения. Все пак наличната информация по документите бе сверявана многократно от различните 
източници и броят на инвестиционните проекти с неясно местоположение бяха сведени до по-малко от 10. В тези 
случаи местоположението можеше да се определи до масив от имоти, което е приблизително точно. 
Едновременно с проверката на документацията бе осъществена и проверка в Гугъл, тъй като картния материал за 
района на Добруджа се поддържа актуален, което позволява да се удостовери с относително голяма точност 
дали един проект е реализиран.  

Независимо от това, след като анализа на документацията приключи, през февруари 2014 г. бе направена 
обиколка на терен за установяване на място дали има започнали строителни дейности или нови изградени 
ветрогенератори след теренните проверки през 2010 и 2011 г. Отбелязвани са само ветрогенератори, които са 
изградени или са в процес на строеж (има положени основи, разчистени площадки с цел строителство, частично 
монтирани ветрогенератори). Това на практика верифицира общото състояние на реализираните или 
реализиращите се проекти в региона. 

При проверката на информацията, подадена от РИОСВ Варна, са установени съществени несъответствия с 
фактическата обстановка по документи и констатирана на терен. Несъответствията се изразяват в следното: 

- Решения за одобряване на ветрогенератори, които са в експлоатация, но са обявени от РИОСВ Варна 
като решения с изтекло правно действие: Включват се 16 решения на РИОСВ Варна за общо 30 
ветрогенератора. 14 от решенията са преценки, че не е необходим ОВОС: 58-ПР/2005, 88-ПР/2005, ВА 101-
ПР/2007, ВА 102-ПР/2007, ВА 192-ПР/2007, ВА 215-ПР/2008, 68-ПР/2005, ВА 454-ПР/2007, ВА 326-ПР/2007, 
ВА 374-ПР/2008, ВА 52-ПР/2007, ВА 439-ПР/2007, 38-ПР/2005 и 73-ПР/2005 (фиг. 1). Едно решение е за 
преценка да се извърши ОВОС (решение 70-ПР/2005) на проект на фирмата "Вектор Делта" ООД, който е 
одобрен със следващо решение 1-2(105)2006, реализиран е, и ветрогенераторите са в експлоатация. 
Шестнадесетото решение, обявено като решение с изтекло правно действие е решение 3-2(101)2005 за 
одобряване на ветропарка на Универсум Енерджи. Поради съдебни процедури решението влиза в сила в 
началото на 2008 г. По-късно са правени опити да се променят параметрите на проекта, поради което 
изпълнението му е спряно. Дори МОСВ докладва пред Европейската Комисия, че проектът е спрян. 
Въпреки това през зимата на 2011 г. стартира реализирането на проекта, като 8 от ветрогенераторите са 
вече в експлоатация, а 11 други са изградени основи. Подробности за цитираните решения са дадени в 
приложение 4 и раздел ”Преглед на инвеститорите във вятърни генератори в Добруджа”. При повторно 
искане на информация от РИОСВ Варна, компетентния орган посочва, че проектите, одобрени чрез 
следните решения, нямат разрешително за строеж: 58-ПР/2005, ВА 101-ПР/2007, ВА 215-ПР/2008, ВА 454-
ПР/2007, ВА 326-ПР/2007, ВА 374-ПР/2008 и 73-ПР/2005. Това е причината, поради която компетентния 
орган ги е счел за такива, с изтекло правнодействие. Това обаче не променя факта, че проектите са 
реализирани. ОТ друга страна за останалите 9 решения РИОСВ Варна потвърждава, че са реализирани, т.е. 
косвено признава че първоначално е предоставил грешна информация. 
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Фигура 1. Примери за ветрогенератори, чиито решения са обявени като такива с изтекло правно действие, но на практика 
са в експлоатация и това може да бъде доказано в Гугъл или чрез посещение на терен. 

 

А) Изграден ветрогенератор от решение ВА 215-ПР/2008 

 

Б) Ветрогенератор от решение 38-ПР/2005- 

 
- Решения за одобряване на ветрогенератори, които не са реализирани, обявени от РИОСВ Варна като 

решения с изтекло правно действие, но това не отговаря на фактическата обстановка, тъй като 
решенията са частично реализирани или са послужили като основание да бъдат издадени нови 
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решения за ветрогенератори в същите имоти: Включват се 45 решения на РИОСВ Варна за общо 58 
ветрогенератора (включително 3 решения, където част от ветрогенераторите вече са изградени, а 
останалите – не). Едно от решенията, ВА 454-ПР/2007, би трябвало да се счита за стартирало, тъй като 
единият от ветрогенераторите вече е в експлоатация (виж по-горе). За останалите решения фактическата 
обстановка е следната: 

o Решения ВА-267-ПР/2008, ВА-268-ПР/2008, ВА-269-ПР/2008, ВА-270-ПР/2008, ВА-271-ПР/2008, ВА-
272-ПР/2008 и ВА-273-ПР/2008 са издадени в един ден – 5.8.2008 г. и са за одобряване без ОВОС 
на проекти за общо 7 ветрогенератора на фирмата "Норекс Енерджи Проджект" ООД (група от 
свързани фирми 2). На тяхна база, както и на база на още 2 по-късни решения е издадено ново 
решение ВА 128-ПР/2010 за проект на същата фирма, с което се постановява необходимостта от 
извършване на ОВОС на проект за 11 ветрогенератора. Проектът е одобрен с решение по ОВОС 
ВА-15/2012 от 29.5.2012 г., за което е постановено и предварително изпълнение. Заради 
постановяването на ново решение не може да се твърди, че първите решения са с изтекло правно 
действие, а по-скоро са отменени от следващо решение. Това не отменя правото 
ветрогенераторите да бъдат изградени, а напротив, заради последното решение те могат да бъдат 
изградени. Аналогичен е случаят с всички други проекти, изброени по-долу. 

o Решения ВА 154-ПР/2008, ВА 155-ПР/2008, ВА 6-ПР/2008, ВА 33-ПР/2008, ВА 35-ПР/2008 са за 
одобряване без ОВОС на проекти за общо 5 ветрогенератора на фирмата "Норекс Енерджи 
Мениджмънт" ООД (свързана с фирмата "Норекс Енерджи Проджект" ООД, група от свързани 
фирми 2). На тяхна база, както и на база на още 3 по-късни решения е издадено ново решение ВА 
116-ПР/2010 – да се извърши ОВОС на проект от общо 24 ветрогенератора. Проектът е одобрен с 
решение по ОВОС ВА-17/2011 от 23.12.2011 г., следователно петте ветрогенератора първоначално 
одобрени с решенията от 2008 г. все още могат да бъдат изградени. 

o Решение ВА-51-ПР/2008 е за одобряване без ОВОС на проект за 4 ветрогенератора на фирмата 
"Балчишки път" ООД (група от свързани фирми 9). Това решение е отменено от ново решение     
ВА 19-ПР/2012 да не се извършва ОВОС, издадено в началото на 2012 г. на фирмите "Горичански 
път" ООД и "Балчишки път" ООД (група свързани фирми 9); 

o Решение ВА 94-ПР/2008 е за одобряване без ОВОС на проект за 1 ветрогенератор на фирма 
"Перинея" ООД  (група свързани фирми 9). То е едно от решенията, на базата на които РИОСВ 
Варна одобрява без ОВОС с решение ВА 9-ПР/2012 проект за 9 ветроенератора на фирмите "Ви 
енд Пи Енерджи" ООД, "Перинея" ООД, "Караманюк" ООД, "Горичански път" ООД (също от група 
9). Другите решения на базата на които е издадено последното решение са от 2006, 2007 и 2008 г. 
и ако се следва единна логика, също би трябвало да са с изтекла давност, но те не са посочени 
като такива от РИОСВ Варна. За тях информацията, подадена от компетентния орган е вярна, като 
се има предвид следващото решение. Един от ветрогенераторите на практика е в експлоатация.  

o Решение 93-ПР/2008 е за одобряване без ОВОС на проект за 2 ветрогенератора на лицата Петър 
Павлов и  Жечка Тодорова Павлова. Това решение е отменено от ново решение ВА 18-ПР/2012 да 
не се извършва ОВОС, издадено в началото на 2012 г. на фирма "Перинея" ООД  (група свързани 
фирми 9). 

o Решения ВА 99-ПР/2008, ВА 434-ПР/2008 и ВА 106-ПР/2008 са за одобряване без ОВОС на общо 3 
ветрогенератора на Владимир Цветанов Павлов, Минчо Иванов Драгоманов (група свързани 
фирми 9в) и "Пауър Уинд Енерджи" ООД (група свързани фирми 9в); Те са отменени с ново 
решение да не се извършва ОВОС ВА 37-ПР/2012 от март 2012 г., за проект от 3 ветрогенератора 
на "Луксуриа" ЕАД, Минчо Иванов Драгоманов, "Пауър Уинд Енерджи" ООД (групи свързани 
фирми 9в и 44, които са свързани и помежду си). 

o Решение ВА 186-ПР/2008 е за одобряване без ОВОС на проект за 1 ветрогенератор на фирма 
"Аргос" ООД – клон Електра Варна  (група свързани фирми 7). То е едно от решенията, на базата на 
които РИОСВ Варна одобрява без ОВОС с решение ВА 41-ПР/2012 проект за 10  ветроенератора на 
"Луксуриа" ЕАД и Минчо Драгоманов (групи свързани фирми 9в и 44, които са свързани и 
помежду си); 
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o Решения ВА 55-ПР/2008, ВА 200-ПР/2008, ВА 211-ПР/2007, ВА 50-ПР/2006 и ВА 60-ПР/2006 са за 
одобряване без ОВОС на общо 6 ветрогенератора на фирмата "Сити Д" ЕООД и лицата Иван 
Господинов Петков и Любомир Василев Върбанов. Те са част от решенията (общо 8) на базата на 
които  през март 2012 г. е издадено решение ВА 47-ПР/2012 за одобряване на общо 11 
ветрогенератора без ОВОС на фирмите "Луксуриа" ЕАД, "Екоенерджи БГ" ООД (група свързани 
фирми 44) и "Сити Д" ЕООД (няма явна свързаност с други фирми). По тази причина е явно, че 
посочените от РИОСВ решения не са с изтекла давност. 

o Решения ВА 227-ПР/2007, ВА 502-ПР/2007, ВА 54-ПР/2007, ВА 226-ПР/2007 и ВА 55-ПР/2006 са за 
одобряване без ОВОС на общо 5 ветрогенератора на лицата Иван Господинов Петков (възложител 
и на решенията, посочени в предишната точка), Владимир Цветинов Павлов, Минчо Иванов 
Драгоманов (управител на фирми от група 9в) и фирмата Аргос ООД – клон Електра Варна (група 
свързани фирми 7). Решенията са част от решенията (общо 6), послужили като база за издаване на 
ново решение ВА 40-ПР/2012 от март 2012 г., да не се извършва ОВОС за общо 6 ветрогенератора 
на фирмата  "Луксуриа" ЕАД (група от свързани фирми 44). 

o Решения ВА 500-ПР/2007 и ВА 95-ПР/2008 са за одобряване без ОВОС на общо 3 ветрогенератора 
на "Монтис Груп" ЕАД (Павел Цветинов Павлов)  и "Аргос" ООД – клон Електра Варна. Решенията 
са част от решенията (общо 5), послужили като база за издаване на ново решение ВА 43-ПР/2012 
от март 2012 г. да не се извършва ОВОС за общо 10 ветрогенератора на фирмите "Луксуриа" ЕАД 
(група от свързани фирми 44) и "УиндУелт" ЕООД (няма явна свързаност с други фирми). По тази 
причина е явно, че посочените от РИОСВ решения не са с изтекла давност. 

o Решение ВА 73-ПР/2006 е за одобряване без ОВОС на 1 ветрогенератор на фирмата "Аргос" ООД 
(група свързани фирми 7). Въпреки, че през ноември 2013 г. РИОСВ Варна обявява решението за 
такова с изтекло правно действие, през февруари 2014 г. издава ново решение ВА 10-ПР/2014 за 
одобряване на ветрогенератора без ОВОС на свързаната фирма "Аргос Енержи" ЕООД, като се 
аргументира с решение ВА 73-ПР/2006. Юридически РИОСВ не би следвало да се позовава на акт 
с изтекло правно действие при постановяване на ново решение. В този смисъл решение ВА 10-
ПР/2014 би трябвало да е незаконосъобразно. 

o Решение ВА 505-ПР/2007 е за одобряване без ОВОС на 1 ветрогенератор на лицето Диана 
Тодорова Петкова. През юни 2012 г. за ветрогенератора е издадено ново решение за одобряване 
ВА 98-ПР/2012, отново без ОВОС, на фирмата "Лонг  Ман" ООД (група от свързани фирми 14). 

o Решение ВА 369-ПР/2007 е за одобряване без ОВОС на 1 ветрогенератор на фирмата "Марк 2” 
ООД (група от свързани фирми 38). През юни 2011 г. за ветрогенератора е издадено ново решение 
за одобряване ВА 81-ПР/2011, отново без ОВОС, на фирмата "ВП Дропла" ООД (група от свързани 
фирми 14). 

o Решение 253-ПР/2007 е за одобряване на 1 ветрогенератор без ОВОС на фирмата "Платинум 
Енерджи" ООД (такава фирма не е намерена в търговския регистър). През ноември 2011 г. за 
същия ветрогенератор е издадено друго решение ВА 123-ПР/2011, също за одобряване без ОВОС 
на фирмата "Храброво Уинд 2" ООД (група от вързани фирми 15). Същия ветрогенератор е 
одобрен, трети път без необходимост от ОВОС с решение ВА 93-ПР/2013 на фирма "Храброво 
Уинд 2" ООД (група от вързани фирми 15), като част от проект за изграждане на 2 
ветрогенератора. Другият ветрогенератор в проекта е вече изграден. Поради наличието  на всички 
посочени решения, твърдението на РИОСВ Варна, че решение 253-ПР/2007 е с изтекло правно 
действие, не отговаря на фактическата обстановка. 

o Решение ВА 454-ПР/2007, за изграждането на 2 ветрогенератора без ОВОС на фирмата "Уиндтех" 
ООД (група от свързани фирми 27), от които единият е в експлоатация (посочен и по-горе в 
предходната точка), а другият не е изграден. Тъй като реализацията на инвестиционното 
предложение е стартирала, вторият ветрогенератор също може да бъде изграден. В този смисъл 
твърдението на РИОСВ Варна, че решение ВА 454-ПР/2007 е с изтекло правно действие не 
отговаря на фактическата обстановка и по отношение на неизградения ветрогенератор. 

o Решение ВА 248-ПР/2008 е за одобряване на 5 ветрогенератора без ОВОС на фирмата "Уиндекс” 
ООД. 
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o Решение ВА 239-ПР/2007 за одобряване без ОВОС за 2 ветрогенератора на фирмата "Стеалит" 
ООД. През 2010 г. двата ветрогенератора са включени в нов проект от 9 ветрогенератора на фирма 
на "Екоенерджи 55” ООД, за който е постановено да се извърши ОВОС. С решение ВА-7/2011 
РИОСВ Варна одобрява ветропарка. Поради налице на всички посочени решения, твърдението на 
РИОСВ Варна, че решение 239-ПР/2007 е с изтекло правно действие, не отговаря на фактическата 
обстановка. Фирмите "Стеалит" ООД и "Екоенерджи 55” ООД са свързани помежду си и са в една 
група от свързани фирми – 51 (виж  раздел „Преглед на инвеститорите във вятърни генератори в 
Добруджа”). 

o Решение ВА 375-ПР/2007 е за одобряване без ОВОС на 1 ветрогенератор  на фирмата "Еко 
Енерджи" ООД (група от свързани фирми 8). За същия ветрогенератор е издадено ново решение 
за одобряване без ОВОС ВА 91-ПР/2012 на фирмата "Енерджи Инвест" ЕАД през юни 2012 г. В този 
смисъл решение ВА 375-ПР/2007 не може да се счита като такова с изтекла давност.  

o Решение ВА 151-ПР/2008 е за одобряване без ОВОС на 2 ветрогенератора на лицето Денка 
Крумова Тоткова (управител на фирма "Виа Венти" ООД). През януари 2012 г. за двата 
ветрогенератора е издадено ново решение ВА 13-ПР/2012 за одобряване отново без ОВОС на 
фирмата "Виа Венти" ООД. 

o Решение ВА 483-ПР/2007 е за одобряване без ОВОС на 1 ветрогенератор  на фирмата "Екоток" 
ООД. За същия ветрогенератор е издадено ново решение за одобряване без ОВОС ВА 450-ПР/2008 
на фирмата "Енерги Проект Норд" ЕООД през 2008 г. 

o Решения ВА 22-ПР/2008, ВА 255-ПР/2008, ВА 262-ПР/2008 и ВА 23-ПР/2008 са за одобряване без 
ОВОС на общо 4 ветрогенератора на лицата Асен Димитров Вълков, Мария Калчева Вълкова и 
Камен Асенов Димитров. През май 2012 г. за същите ветрогенератори РИОСВ издава ново 
решение за одобрение без ОВОС на същите лица. При проверка в търговския регистър не е 
намерена връзка на лицата с конкретна фирма. 

o Решение ВА 73-ПР/2005, за изграждането на 3 ветрогенератора без ОВОС на фирмата „3 Е" ООД, 
от които двата са в експлоатация (посочени и по-горе в предходната точка), а третият не е 
изграден. Тъй като реализацията на инвестиционното предложение е стартирала, третият 
ветрогенератор също може да бъде изграден. В този смисъл твърдението на РИОСВ Варна, че 
решение ВА 73-ПР/2005 е с изтекло правно действие не отговаря на фактическата обстановка и по 
отношение на неизградения ветрогенератор. 

o Решение ВА 70-ПР/2005, за необходимост от ОВОС за изграждането на 3 ветрогенератора на 
фирмата "Вектор Делта" ООД, които са одобрени с решение 1-2(105)2006. В хода на съдебно дело 
е постигнато извънсъдебно споразумение за изграждане само на един ветрогенератор, но 
останалите два също са одобрени. Тъй като реализацията на инвестиционното предложение е 
стартирала  твърдението на РИОСВ Варна, че решение ВА 70-ПР/2005 е с изтекла давност не 
отговаря на фактическата обстановка и по отношение на неизградените ветрогенератори. 

 

- Решения за одобряване на ветрогенератори, които не са реализирани, обявени от РИОСВ Варна като 
решения с изтекло правно действие, но това не отговаря на фактическата обстановка, тъй като са 
издадени нови решения за същите ветрогенератори, но новите решения  изискват да бъде проведена 
процедура по ОВОС. Тук се отнасят:  

o решение ВА 487-ПР/2007 за 1 ветрогенератор на фирмата "Ветроенергийни системи А и А” ООД, 
заменено с решение ВА 127-ПР/2012 от септември 2012 г., да се извърши ОВОС на проект на 
фирмата "Норекс Енерджи мениджмънт" ООД (групи от свързани фирми 2 и 9а); 

o решение 347-ПР/2008  за 1 ветрогенератор на фирмата "Лонг ЕМ" ЕООД, заменено с решение ВА 
160-ПР/2013 от ноември 2013 г., да се извърши ОВОС на проект на същата фирма (група от 
свързани фирми 14); 

o решение ВА 370-ПР/2007 за 1 ветрогенератор на лицето Христинка Петкова Иванова, заменено с 
решение ВА 149-ПР/2012 от октомври 2012 г., да се извърши ОВОС на проект на фирмата "Див 
Уинд" ЕООД (група от свързани фирми 38); 
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- Решения за одобряване на ветрогенератори, които би трябвало да са с изтекло правно действие и за 
които при проверка на терен е установено, че не са реализирани или в строеж, но не са посочени в 
справката на РИОСВ Варна като решения с изтекло правно действие. Тук се отнасят общо 63 решения за 
одобряване на ветрогенератори без ОВОС (общо 99 ветрогенератора), от които едно е издадено през - 
2005 г., 5 са издадени през 2006 г., 16 – през 2007 г., а останалите – през 2008 г.: ВА 17-ПР/2008, ВА 20-
ПР/2008, ВА 26-ПР/2008, ВА 64-ПР/2008, ВА 118-ПР/2008, ВА 119-ПР/2008, ВА 120-ПР/2008, ВА 121-
ПР/2008, ВА 122-ПР/2008, ВА 123-ПР/2008, ВА 124-ПР/2008, ВА 125-ПР/2008, ВА  126-ПР/2008, ВА 127-
ПР/2008, ВА 128-ПР/2008, ВА 142-ПР/2008, ВА 161-ПР/2008, ВА 170-ПР/2008, ВА 177-ПР/2008, ВА 178-
ПР/2008, ВА 176 А-ПР/2008, ВА 187-ПР/2008, ВА 289-ПР/2008, ВА 290-ПР/2008, ВА 297-ПР/2008, ВА 298-
ПР/2008, ВА 304-ПР/2008, ВА 305-ПР/2008, ВА 353-ПР/2008, ВА 368-ПР/2008, ВА 387-ПР/2008, ВА 388-
ПР/2008, ВА 397-ПР/2008, ВА 404-ПР/2008, ВА 410-ПР/2008, ВА 412-ПР/2008, ВА 413-ПР/2008, ВА 415-
ПР/2008, ВА 419-ПР/2008, ВА 420-ПР/2008, ВА 425-ПР/2008, ВА 135-ПР/2007, ВА 152-ПР/2007, ВА 186-
ПР/2007, ВА 233-ПР/2007, ВА 261-ПР/2007, ВА 264-ПР/2007, ВА 272-ПР/2007, ВА 274-ПР/2007, ВА 371-
ПР/2007, ВА 421-ПР/2007, ВА 433-ПР/2007, ВА 434-ПР/2007, ВА 461-ПР/2007, ВА 465-ПР/2007, ВА 494-
ПР/2007, ВА 6-ПР/2006, ВА 8-ПР/2006, ВА 44-ПР/2006, ВА 129-ПР/2006, ВА 212-ПР/2006, 193-ПР/2005 и 115-
ПР/2005. Не е ясно защо РИОСВ Варна не ги е посочила като решения  с изтекла давност, след като 
реализацията на нито един от тези проекти не е стартирала на терен. Докато официално не се изясни 
статута на тези проекти, те ще се разглеждат тук като проекти с неясен статут. 

Подробности за цитираните решения са дадени в приложение 4 и раздел ”Преглед на инвеститорите във 
вятърни генератори в Добруджа”.  

На практика РИОСВ Варна е подала невярна информация за 64 решения за общо 91 ветрогенератора и не е 
предоставила информация за 63 решения за общо 99 ветрогенератора, които не са стартирали на терен, но 
РИОСВ не е заявила, че решенията са с изтекло правно действие. Това са съответно по 12% от общо 529 
решения за които РИОСВ би следвало да подаде информация, т.е. общо близо една четвърт от 
решенията(фигура 2). Този процент е твърде висок за да бъде счетен за случайна грешка.  

 

Фигура 2. Оценка на подадената от РИОСВ Варна информация по реда на ЗДОИ относно статуса на правно действие на 
решенията за ветрогенератори за периода януари 2003 – октомври 2008 г. 

 

С цел изясняване на статута на ветрогенераторите, за които РИОСВ Варна не бе предоставило информация, бе 
поискана нова справка по реда на ЗДОИ, където конкретно се искаше информация за решенията с неясен 
статут и тези които се водят, че са в процедура по ОВОС или към ноември 2013 г. все още са били актуални, но 
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за последната година е възможно да се загубили давността си. Справката беше предоставена от РИОСВ Варна 
през февруари 2015 г. За съжаление в нея отново бяха констатирани несъотвествия и непълноти както следва: 

- За 9 от посочените по-горе 63 решения, както и за 2 решения, които към ноември 2013 г. са били 
актуални (общо 22 ветрогенератора), РИОСВ Варна, предоставя информация, че са реализирани, но 
тази информация не отговаря на фактическата обстановка, тъй като липсата на опериращи 
ветрогенератори е доказана на терен: ВА 26-ПР/2008, ВА 142-ПР/2008, ВА 297-ПР/2008, ВА 298-
ПР/2008, ВА 186-ПР/2007, ВА 261-ПР/2007, ВА 264-ПР/2007, ВА 461-ПР/2007, ВА 6-ПР/2006, ВА 366-
ПР/2008 и ВА 486-ПР/2008. Ветрогенераторите, одобрени с тези решения остават с неясен статут. 

- За едно от посочените по-горе 63 решения, както и за 8 решения, които към ноември 2013 г. са били 
актуални (общо 10 ветрогенератора), РИОСВ Варна твърди, че не са в географската област Доблуджа и 
не предоставя информация за тях: ВА 353-ПР/2008, ВА 459-ПР/2008, ВА 478-ПР/2008, ВА 497- ПР/2008, 
ВА 78-ПР/2009, ВА 158-ПР/2009, ВА 165-ПР/2009, ВА 178-ПР/2009 и ВА 302-ПР/2009. Твърдението не 
отговаря на фактическата обстановка, за това ветрогенераторите, одобрени с тези решения остават с 
неясен статут. 

- За 13 от посочените 63 решения както и за 8 решения, които към ноември 2013 г. са били актуални 
(общо 29 ветрогенератора), РИОСВ Варна твърди, че не са изгубили давност, тъй като имат 
разрешителни за строеж, но на практика нито едно от тях не е реализирано. Най-късните от тези 
решения са от 2008 г.: ВА 17-ПР/2008, ВА 20-ПР/2008, ВА 170-ПР/2008, ВА 177-ПР/2008, ВА 178-
ПР/2008, ВА 176 А-ПР/2008, ВА 368-ПР/2008, ВА 387-ПР/2008, ВА 388-ПР/2008, ВА 233-ПР/2007, ВА 272-
ПР/2007, ВА 494-ПР/2007, 193-ПР/2005, ВА 68-ПР/2009 и ВА 69-ПР/2009. За целите на анализа по-долу 
все пак, ветрогенераторите, обект на тези решения се считат за одобрени, но не изградени.  

Въпреки, че в последния случай, информацията, поискана от РИОСВ Варна е за определен брой конкретни 
решения, издадени от институцията, за 14% от решенията РИОСВ Варна предоставя информация, 
неотговаряща на фактическата обстановка.  

 

За целите на анализа по-долу установените несъответствия в информацията, предоставена от РИОСВ Варна, са 
разрешени като за меродавни се считат информацията в документите, както и установената на терен фактическа 
обстановка. Решенията, които би трябвало да са с изтекло правно действие, тъй като реализирането им не е 
стартирало повече от 5 години, но не са обявени от РИОСВ Варна като такива, по-долу в анализа се посочват като 
решения с неясен статут. Те се причисляват към решенията, които е възможно да бъдат реализирани, докато 
тези, които са обявени с изтекло правно действие не участват в общите анализи. Като решения с неясен статут се 
третират и тези, които според РИОСВ Варна са реализирани, но на практика не съществуват на терен. Статутът на 
тези решения е неясен, поради това, че в случая не могат да се третират еднозначно като одобрени, неизградени 
или като изгубили правно действие, тъй като компетентния орган ги води реализирани. 

Също така трябва да си има предвид, че решенията на РИОСВ Варна по отношение на необходимостта от ОВОС, 
както и решенията по ОВОС имат различно съдържание и не винаги съдържат базова информация за 
инвестиционните предложения. В решенията за необходимост от ОВОС не винаги се посочват параметрите на 
ветрогенераторите, като височина, мощност, скорост на въртене и т.н., не винаги се посочва седалище на фирма 
и адрес на физическо лице, когато то е кандидатствало с проект за изграждане на ветрогенератори. 

 

Г) Друга информация 

За локализиране на местоположението на инвестиционните предложения в ГИС бе ползвана основно 
информацията от Карта на възстановената собственост (КВС), която е на разположение в БДЗП, получена при 
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реализиране на природозащитни проекти, интерактивната ГИС кадастрална карта, публикувана на интернет 
страницата на МРРБ6

За целите на анализа са ползвани национални оценки на състоянието на развитието на ветроенергийния сектор в 
страната: „Екологична оценка и оценка за съвместимостта на Национален план за действие за енергията от 
възобновяеми източници” (2010) и „Стратегическо екологично проучване (СЕП) на развитието на вятърната 
енергия в България”. Тези доклади са били достъпни за БДЗП по време на обществените обсъждания. Те дават 
информация за развитието на ветроенергийния сектор до 2010 г. и дефинират рисковите за птиците територии. 
Също така е ползван и докладът „Карта със зониране на територията на България по отношение на 
възможностите за строителство на ветрогенератори. Карта на чувствителните зони за птици. (Карта на зоните с 
риск за птиците от изграждане на ветрогенератори)” (2013), публично достъпен на интернет страницата на 
МОСВ

, както и документация, предоставяна от инвеститори, провеждащи консултации с БДЗП 
относно техните инвестиционни намерения. За дистанционна проверка на наличието на изградени 
ветрогенератори е ползвана програмата GOOGLE Earth, където се публикуват на обществен достъп актуални 
сателитни снимки на цялата земна повърхност. За изработването на карти са ползвани ГИС данни от геобазата 
данни JAICA на МОСВ, геобазата данни на Орнитологично важните места (ОВМ) на БДЗП, слоеве на екологичната 
мрежа Натура 2000 (защитените зони за птици и защитените зони за местообитания) на МОСВ. 

7

За определяне на свързаността между инвеститорите е ползвана официална информация от Търговския регистър, 
където са регистрирани всички български фирми. 

. За пръв път в този документ се прави анализ на техническия потенциал за изграждане на 
ветрогенератори в България. Тези данни са ползвани в анализите по-долу. 

 

Вид на събраната информация и начин на анализ. 

За всички инвестиционни намерения, свързани с изграждане на ветрогенератори, събраната информация се 
съхранява в 2 бази данни, описани накратко на стр. 7 - ГИС база данни и електронна таблица. Електронната база 
данни съдържа следната информация за всяко инвестиционно предложение, доколкото тя е налична в 
официалната документация: 

- уникален идентификационен номер на всяко инвестиционно предложение; 
- община и землище, където е разположено инвестиционното предложение – за всеки имот по отделно, 

тъй като има случаи, когато едно инвестиционно предложение попада в повече от едно землище и дори в 
повече от една община; 

- номера на поземлени имоти, както са посочени в документа, от който е взета информацията; също така 
има информация за имоти, от които са произлезли посочените в решението имоти; 

- начин на трайно ползване (там където информацията е налична); 
- площ на всеки от имотите (там където информацията е налична); 
- местност (там където информацията е налична); 
- тип на инвестиционното предложение; 
- кратко описание на инвестиционното предложение; 
- инвеститор; 
- адрес на седалище, представител на инвеститора (там където информацията е налична); 
- компетентен орган издал решението по процедурата по ОВОС (в случая – РИОСВ Варна); 
- входящ номер и дата на уведомление за инвестиционно предложение (там където информацията е 

налична); 
                                                           
6 http://gis.mrrb.government.bg/pmapper/map_separate-legend.phtml?winsize=small&language=bg&config=cadaster  
7 http://natura2000.moew.government.bg/PublicDownloads/Auto/OtherDoc/276299/276299_Birds_120.pdf  

http://gis.mrrb.government.bg/pmapper/map_separate-legend.phtml?winsize=small&language=bg&config=cadaster�
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- номер, дата и изходящ номер на решение по преценка за необходимостта за извършване на ОВОС (там 
където информацията е налична), както и каква е същността на решението – да се извърши или не ОВОС; 

- номер, дата и изходящ номер на решение по ОВОС (там където информацията е налична); 
- номер и дата на решение на Общински съвет, с което се допуска промяна на ОУП с цел осъществяване на 

инвестиционното предложение (там където информацията е налична); 
- номер и дата на решение на Общински съвет, с което се одобрява промяна на ОУП с цел осъществяване 

на инвестиционното предложение (там където информацията е налична); 
- местоположение спрямо ОВМ, защитени зони за птици, защитени зони за местообитания;  
- действия, предприети от БДЗП, в процедурите по ОВОС; 
- мотиви за издадените решения по преценка за необходимост по ОВОС и решенията по ОВОС. 

Когато за един имот има повече решения, всички те се съхраняват в базата данни. Тази база данни позволява да 
се проследяват процедурите, свързани с ветрогенератори и да се определи кога за един и същ ветрогенератор са 
издадени повече решения, включително прехвърляне на проекти между инвеститорите. 

ГИС базата данни съдържа точков слой с ветрогенераторите със следната атрибутивна информация: 

- уникален идентификационен номер на всяко инвестиционно предложение, който е идентичен с този в 
електронната база данни; 

- уникален идентификационен номер за всеки вегрогенератор; 
- номер, дата и година на последното актуално решение на РИОСВ, свързано с проекта; 
- последен инвеститор на проекта (в случай, че проектът е бил прехвърлян между инвеститори); 
- община и землище на местоположанието на всеки ветрогенератор; 
- етап на изпълнение на проекта, като за одобрените проекти е посочено дали са одобрени с ОВОС или без 

ОВОС; 
- компетентен орган, взел решение относно проекта; 
- местоположение спрямо ОВМ; 
- мощност на всеки един ветрогенератор (там където информацията е налична); 
- височина на кулата на веки един ветрогенератор  (там където информацията е налична); 
- диаметър на ротора на всеки ветрогенератор (там където информацията е налична); 
- обща височина на всеки ветрогенератор (там където информацията е налична); 
- статус на проекта към февруари 2014 г. 

Тази база данни позволява да се правят пространствени анализи за местоположението на ветрогенераторите и 
да се установява пространствена връзка между проекти на един и същ инвеститор или на свързани помежду си 
фирми. ГИС базата данни е ползвана и за изработването на карти, онагледяващи резултатите от анализите. Общо 
7 ветрогенератора, всички в землището на село Гурково, не са нанесени в ГИС, поради невъзможността да бъдат 
локализирани. Тъй като броят на нелокализираните ветрогенератори е нищожен в сравнение с общия брой в 
Добруджа, то изработените карти могат да се считат за представителни. 

Тъй като в решенията, издадени от РИОСВ Варна, не винаги е посочена мощността на ветрогенераторите, 
сумарната мощност е на базата на наличните данни. Общо в 3 решения не е посочена мощност на 
ветрогенераторите, поради което може да се счита, че посочените в анализа цифри са достоверни и липсващите 
данни могат да се пренебрегнат. 

В допълнение е създадена електронна таблица с описание на всички инвеститори във ветрогенератори в 
Добруджа, на база публичната информация в Търговския регистър. Таблицата съдържа систематизирана 
информация за всяка фирма: име, ЕИК (Булстат), седалище, предмет на дейност, управител, собственик на 
капитала, както и аналогична информация за всички фирми, които са свързани със съответната фирма 
инвеститор, тъй като са нейни собственици или са собственици на собствениците. По този начин са 
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идентифицирани всички връзки, които могат да се установят между фирмите чрез Търговския регистър. В 
таблицата се включват и фирми, за които е установено, че са управлявани или притежавани от лица, подали 
проекти за изграждане на ветрогенератори като физически лица. 
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ПРЕГЛЕД НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВЪВ ВЯТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ В ДОБРУДЖА 

Силният инвеститорски интерес в Добруджа се изразява в големи проекти за ветрогенератори от различни 
инвеститори. По документи са регистрирани близо 900 проекта, заявени от 430 различни инвеститори – 310 
юридически лица и 122 физически лица. Това създава впечатление за наистина силен инвеститорски интерес от 
много различни инвеститори. Анализът на публично достъпната документация и информация обаче показа някои 
факти, които опровергават до известна степен това впечатление:  

- За някои от проектите има издадени по няколко решения от страна на компетентния орган, като 
инвеститорите са едни и същи или различни, но местоположението е едно и също; 

- Много от фирмите инвеститори са на практика свързани помежду си, прехвърлят проектите 
помежду си, или чрез различните фирми един и същ краен собственик успява да реализира 
големи проекти на части и да избегне законови процедури и изисквания, които са наложителни 
за големи проекти или финансови обороти; 

- Част от фирмите са разделили проектите си на части или са внасяли проекти чрез подставени 
физически лица. 

 
Фигура 3. 

 
Бележка: с код „0” в легендата са отбелязани проектите на всички юридически и физически лица, които не са свързани с други инвеститори във 
ветрогенератори в Добруджа. Всички останали групи от свързани инвеститори са представени с кодовете, ползвани в анализа по-долу. 
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На практика става въпрос не за интерес от страна на много инвеститори, а за намиране на начини за разделяне на 
големи проекти на части с цел избягване на процедурите или внасяне на проекти с цел следваща продажба на 
проектите на по-големи инвеститори. Така реалните инвеститори и техните проекти са много по-малко на брой, 
отколкото е първоначалното впечатление. След внимателен анализ на публичните документи (решения по ОВОС 
и търговски регистър) е установено, че в РИОСВ Варна са процедирани с постановени отделни решения общо 722 
проекта, значителна част от които са части от по-големи проекти. Установени са общо 232 инвеститори във 
ветрогенератори в Добруджа: 111 отделни юридически лица, 55 групи от свързани помежду си фирми и 66 
физически лица, за които не е установена връзка с фирми (фигура 3). Възможно е между физическите лица и 
фирмите да съществуват още връзки, които допълнително да намалят броя на реалните инвеститори във 
ветрогенератори, но на базата на наличните документи това не може да се докаже. На практика реалните 
инвеститори са само половината от установените по документи, основно заради разделянето на проекти между 
свързани помежду си инвеститори (юридически и физически лица). Фирмите с ветроенергийни проекти, които не 
са регистрирани в Търговския регистър, т.е. вероятните „фирми-фантоми” са само 3. 

В цитираните по-горе 55 групи от свързани фирми участват общо 303 български и чуждестранни фирми, включително 
офшорни фирми. Значителна част от тях не са кандидатствали с ветроенергийни проекти, но притежават фирми с 
ветроенергийни проекти, или са правили връзка между фирмите-майки и фирмите с проекти. Всички те са участвали в 
схеми за разделяне на проекти на части. Средно групите от свързани фирми са от 2 до 5, но има и групи с над 10 
свързани помежду си фирми. С най-голям брой, 53 свързани помежду си фирми, е група І (2, 9, 23 и 44) - Фирми в 
Добруджа, свързани пряко или индиректно с офшорната компания „Корбетт” Лтд., китайската компания „Ксингтан 
Електрик Мануфактуринг Груп” Корпорейшън и лицата Тони Г. Икономов, Пламен П. Андонов, Минчо И. Драгоманов и 
Любов Д. Лазарова (виж по-долу). Сред петте групи, които са с най-голям брой свързани помежду си фирми са и група 
ІІ (14 и 38) Фирми на "Лонг Ман Холдинг" АД и на „Лукерг България” – включва 36 инвеститори, група 13 фирми на 
"Галена ООД" и "Деко Холдингс" Лтд.– включва 20 инвеститори, група 39 Фирми на "Енкон Енерджи Солюшънс" – 
включва 16 инвеститори и група 12 фирми с участието на Велизар Г. Кириаков – включва 15 инвеститори. Някои от тези 
групи от свързани фирми имат и най-големият брой ветрогенератори и най-голяма обща мощност в Добруджа – 
групите І (2, 9, 23 и 44), 12 и 39 (таблица 1). 

Въпреки, че концентрират в проектите си значителна част от мощностите, получавайки одобрение чрез 
разделяне на проекти на части, степента на реализация на проектите им е много ниска. На практика много малка 
част от ветрогенераторите са в експлоатация. От групите, посочени в таблица 1, най-голям брой реализирани 
ветрогенератори има група 52 – фирмите на "Еолика" – 30 ветрогенератора. В случая обаче групата от свързани 
фирми има два проекта и този е първия реализиран. Групите, които са прилагали по-мащабно раздробяване на 
проекти, например групите І (2, 9, 23 и 44), 39 и 12 имат по-малко от 10 функциониращи ветрогенератори (фиг. 4.). 
Но те са и сред фирмите с най-много одобрени, но неизградени ветрогенератори (фиг. 5). Това означава, че 
реализирайки всичките си проекти тези фирми, ще осигуряват и контролират добива на електроенергия с обща 
мощност 3688 MW, т.е. с равностойността на националното потребление. 
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Таблица 1. Десетте групи от свързани фирми, чиито проекти концентрират най-голяма обща мощност и най-голям брой 
ветрогенератори в Добруджа 

група свързани инвеститори 
 

брой свързани 
инвеститори 

брой 
ветрогенератори 

мощност 
(MW) 

І (2, 9, 
23 и 
44) 

Фирми на офшорната компания Корбетт Лтд., китайската компания 
„Ксингтан Електрик Мануфактуринг Груп” Корпорейшън и лицата Тони 
Икономов, Пламен Андонов, Минчо Драгоманов и Любов Лазарова 53 588 1386 

39 Фирми на "Енкон Енерджи Солюшънс" 16 172 484 

62 "СРС-България" ООД 4 108 324 

17 Фирми на Данчо Илиев Йорданов 6 92 239 

12 Фирми с участието на Велизар Георгиев Кириаков 15 90 242 

61 "Пне Винд Парк Добруджа" ООД 3 85 213 

19 Фирми на "Дабълю Пи Ди Юръп" Гмбх 12 81 228 

52 Фирми на "Еолика" 2 77 201 

58 Фирми на "Фолксуинд България" ГМБХ 3 74 186 

26 Фирми на "Синтезия" ООД и Недко Колев Христов 4 69 187 

 

 

Фиг. 4. Брой функциониращи ветроенератори в проектите на групите от свързани фирми 
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Фиг. 5. Брой одобрени, но неизградени ветрогенератори в проектите на групите от свързани фирми 

 

 
Сред останалите инвеститори има 34 фирми и 6 физически лица, които са разделяли проектите си на отделни по-
малки проекти. Три от фирмите, записани като възложители в решения на РИОСВ Варна, не са в търговския 
регистър, т.е. към днешна дата не съществуват официално. Възможно е те да са съществували към 2007 г., но да 
не са се пререгистрирали в Търговския регистър и днес да не съществуват. Възможно е да са съществували само 
на хартия за целите на вземане на разрешително.  

Инвеститорите, които не са прибягнали до разделяне на проекти чрез различни механизми, са общо 78 
юридически лица и 45 физически лица, т.е само 53% от инвеститорите. Те имат общо 279 проекта, т.е. само 39% 
от проектите. Това са на практика проектите, които са декларирани в пълния им обем, без опити да бъдат 
заобикаляни законовите процедури. Сто шестдесет и девет (61%) от тези проекти са с изтекло правно действие. 
Едва 23 проекта са реализирани, а 52 проекта са одобрени, но все още нереализирани (това са 20% от общия 
брой). Когато се анализира статуса на ветрогенераторите - общо 910, включени в тези 279 проекта, обаче се 
вижда, че най-голям е делът на одобрените, но все още неизградени ветрогенератори – 35%, на тези с изтекло 
правно действие е значително по-малък – 29%, а на опериращите турбини – едва 5% (фигура 6). Много малка част 
от ветрогенераторите, които са в експлоатация в Добруджа - едва 13%, са реализирани чрез проекти, които не са 
разделяни на части (таблица 2). Малък е и относителния дял на одобрените и неизградени ветрогенератори –
едва 24%. От друга страна е важен и фактът, че делът на отменените ветрогенератори е също много нисък, което 
означава, че декларирането на инвестиционните проекти в пълния им обем не е предпоставка те да бъдат 
отменяни.  
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Фигура 6. Статус на ветрогенераторите, включени в проекти, които са декларирани в пълния си обем, без да са разделяни 
на части 

 

 

Таблица 2. Статус на ветрогенераторите в проекти, не разделяни на части и сравнение спрямо общия брой 
ветрогенератори в Добруджа  

статус към 2014 г. общ брой ВГ 
брой ВГ в проекти, не 
разделяни на части 

% спрямо общ 
брой ВГ 

в експлоатация 330 43 13 
одобрен, неизграден 1329 318 24 
неясен статут 31 18 58 
отменен 235 20 9 
процедура по ОВОС 599 161 27 
изтекла давност 337 264 77 
прекратен 89 89 100 

 

Има общо 5 групи от фирми (група 1, 3, 6, 55 и 159), 11 фирми и 1 физическо лице, всички ветроенергийни 
проекти на които са с изтекла давност, т.е. само 8% от инвеститорите във ветрогенератори в Добруджа. Тук се 
включват групите от свързани фирми на Ганчеви (група 1), на Красимир Ванчев Канев (група 2), на Янко Енчев 
Енчев (група 6), на Георги Иванов Шкретов (група 55) и на Румен Стоичков Лепоев (група 159), фирмите "БГ 
Енерджи" АД, "Челопечене Уиндс" ЕООД, "Винд Екосистемс” ЕООД, "Еко Пауър Енерджи” ЕООД, "Енерджи актив" 
ЕООД, "Клийн Енерджи” ООД, "Космос Инженеринг" ЕООД, "Радион" ООД, "Терра Линкс" ЕООД  и "Сийленд 
Груп" ЕООД, Антон Иванов Чернев - "ВЕНТУС НОСТРУМ" АД, СД "Зоната Нацкови и Сие" и физическото лице 
Добринка Пенчева Бояджиева. Тези фирми, нереализирали нито един проект в Добруджа, имат общо 62 
ветрогенератора с обща мощност 94 MW, което е нищожна част от ветрогенераторите в Добруджа. 

 

По-долу е направен анализ на установените групи свързани фирми, както и отделни инвеститори и техните 
проекти. Пълен опис на проектите е даден в приложение 4. 
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А. Групи от свързани фирми 

Група 1 Местни фирми на семейство Ганчеви – Славеево 

Групата включва фирмите "СИГ" ЕООД, "СИВКО" ЕООД и ЕТ "АТФ - ГЕОРГИ Г.ГАНЕВ". Управител на първата фирма 
е Желязко Ганчев Ганев, а на другите две – управител и собственик е Георги Ганчев Ганев. По всяка вероятност 
двете лица са братя. 

Физическите лица Желязко Ганчев Ганев и Георги Ганчев Ганев са внесли за одобрение в РИОСВ Варна 4 проекта 
за общо 8 ветрогенератора в землищата на селата Одърци и Славеево през 2008 г. Всички проекти са одобрени 
с решение по преценка да не се извършва ОВОС в периода 19.6.2008 – 21.8.2008 г. Проектите не са реализирани. 
През ноември 2012 г. РИОСВ Варна определя решенията за тези проекти като такива с изтекла давност. 

 

Група І (2, 9, 23 и 44) Фирми в Добруджа, свързани пряко или индиректно с офшорната компания Корбетт Лтд., 
китайската компания „Ксингтан Електрик Мануфактуринг Груп” Корпорейшън и лицата Тони Георгиев 
Икономов, Пламен Павлов Андонов, Минчо Иванов Драгоманов и Любов Дамянова Лазарова, които участват в 
управлението на множество фирми. 

Това е най-голямата идентифицирана група от свързани помежду си фирми, инвестирали във вятърни генератори 
в Добруджа. Включва общо 53 фирми, свързани помежду си по някои от следните начини: собственост на фирми, 
собственост на физически лица, съдружие във фирми, общ управител на фирми, общо седалище (фигура 7).  

 

 

Фигура 7. Връзки между фирмите от група І (2, 9, 23 и 44) 
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Идентифицирани са 6 фирми-майки, които са крайни собственици/съдружници. Всички те са чуждестранни 
фирми, като едната е китайската компания „Ксингтан Електрик Мануфактуринг Груп” Корпорейшън, а останалите 
5 са офшорни фирми – една от Панама, една от Хонконг и три – от Белиз. Част от тях директно са участвали с 
проекти, а друга част са свързващи звена към фирмите майки. Десет от свързаните фирми, които директно са 
участвали  с проекти понастоящем са заличени  юридически лица според Търговския регистър. В тази група се 
оформят няколко подгрупи, които са идентифицирани преди да се установи връзката между тях: 

- Подгрупа  2 – фирми на „Норекс”

- 

 – включва 7 български и 2 чуждестранни офшорни фирми; връзката на 
тази група с останалите фирми се осъществява чрез "КСЕМК България Груп" ЕООД, която е съдружник в 
"Норекс Енерджи Мениджмънт" ООД. "КСЕМК България Груп" ЕООД е притежание на китайската 
компания „Ксингтан Електрик Мануфактуринг Груп” Корпорейшън. Фирмите от тази група имат 9 
различни проекта през 2008 г. в землището на село Добрин, един проект през 2009 г. в землищата на 
селата Житен и Сноп, и 2 проекта през 2010 г.  в землищата на селата Добрин, Бдинци, Генерал Колево, 
Караманите, Радан войвода, Червенци. Единият от проектите от 2010 г., който е в землището на село 
Добрин, обединява проектите, одобрени през 2008 г. в същото землище. На практика по този начин 
подгрупата има 3 проекта общо за 85 ветрогенератора с мощност 229 MW. Всички ветрогенератори са 
одобрени в резултат от процедури по ОВОС, но към 2014 г. не са изградени. Решенията от 2008 г. ВА-267-
ПР/2008, ВА-268-ПР/2008, ВА-269-ПР/2008, ВА-270-ПР/2008, ВА-271-ПР/2008, ВА-272-ПР/2008 и ВА-273-
ПР/2008 са посочени от РИОСВ Варна като такива с изтекла давност през ноември 2013 г., което не 
отговаря на фактическата обстановка, защото те на практика са част от одобрения с решение ВА-15/2012 
ветропарк. Това се потвърждава от местоположението на ветроенераторите в едни и същи имоти. 
Подгрупа 9 - фирми с участието на Тони Георгиев Икономов 

Принципно трябва да се отбележи, че лицето Тони Икономов е управител на 32 фирми, от които 10 
понастоящем са заличени търговци според Търговския регистър. Освен това е съдружник в още една 
фирма, едноличен собственик на други две фирми и в съвета на директорите на други две фирми – 
всички с разнообразен предмет на дейност. 

– включва 11 български фирми, чийто 
собственик е лицето Тони Георгиев Икономов, 2 български фирми, чиито управители са децата на Тони 
Икономов и една чуждестранна, офшорна фирма, която е собственик на една от фирмите, управлявани от 
Тони Икономов. Девет от фирмите, на които управител е Тони Икономов, и които имат проекти за 
ветрогенератори, са заличени според Търговския регистър. Техните проекти се поемат от фирмите на 
децата на Тони Икономов. Една от фирмите на Ева Тонева Икономова също е заличена според Търговския 
регистър. Тя няма самостоятелни проекти, а общи с другите фирми в тази подгрупа. Връзката на тази 
подгрупа с останалите фирми се осъществява чрез две от действащите фирми на "Перинея" ООД и 
"Перинея - Балчик" ООД, в които едновременно Тони Икономов е управител и в тях съдружник е "Си Ай 
Би Холдинг" АД, която е притежание на офшорната фирма „Корбетт” Лтд., както и "КСЕМК България Груп" 
ЕООД, която от своя страна е притежание на китайската компания „Ксингтан Електрик Мануфактуринг 
Груп” Корпорейшън. Подгупата има 11 проекта (като се изключат проектите на фирмите, пряко 
свързани с Корбетт Лтд) за общо 25 броя ветрогенератори с обща мощност 64,5 MW. Проектите са в 
землищата на селата Горун, Гурково, Соколово, Тригорци и Пролез. Четири ветрогенератора са одобрени, 
но не изградени. 15 ветрогенератора са в процедура по ОВОС от 2009 г. до днес. Решенията за три от 
ветрогенераторите са обявени от РИОСВ Варна като такива с изтекла давност през ноември 2013 г. Неясен 
остава статута на 3 броя ветрогенератори, одобрени без ОВОС през 2008 г. с решения ВА 170-ПР/2008, ВА 
387-ПР/2008 и ВА 388-ПР/2008. Реализирането на тези проекти към  февруари 2014 г. все още не е 
стартирало, но РИОСВ Варна не ги обявява като такива с изтекла давност през 2013 г. Вижда се явно 
несъответствие между фактическата обстановка на терен и декларираното от РИОСВ Варна, поради което 
статута на тези проекти е неясен. 
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- Подгрупа 9а – фирми на офшорната компания „Корбетт” Лтд. и китайската компания „Ксингтан 
Електрик Мануфактуринг Груп” Корпорейшън

В допълнение има 5 други проекта, които са на свързващата фирма между подгрупи 9а и 2 - "Норекс 
Енерджи Мениджмънт" ООД. Те са за общо 28 ветрогенератора с обща мощност 56 MW в землищата на 
селата Царевец и Стефан Караджа. Два от проектите обединяват ветрогенератори, одобрени с осем 
предишни решения. От тези решения РИОСВ Варна е посочило като такива с изтекла давност решенията  
ВА 487-ПР/2007, ВА 154-ПР/2008, ВА 155-ПР/2008, ВА 6-ПР/2008, ВА 33-ПР/2008 и ВА 35-ПР/2008, което не 
отговаря на фактическата обстановка. Действително с изтекла давност са решенията за 3 броя 
ветрогенератори. В процедура по ОВОС от 2007 г насам е един ветрогенератор, а останалите 24 са 
одобрени след процедура по ОВОС, но все още не са изградени. 

. Двете чуждестранни фирми притежават съответно  "Си Ай 
Би Холдинг" АД и "КСЕМК България Груп" ЕООД. Тези български фирми са съдружници в общо в 12 
фирми, като в 9 от тях "Си Ай Би Холдинг" АД понастоящем вече не е съдружник, но е била доскоро. Още 
9 фирми са в тази група, като част от тях са съдружници в горните 12 фирми, а някои са притежание на 
част от 12-те фирми. Част от тях са свързващи звена с фирмите от другите подгрупи. Голяма част от 
фирмите са свързани с Любов Дамянова Лазарова, която се явява техен управител. Те се разглеждат в 
отделна подгрупа съвместно с подгрупа 9а. Фирмите от подгрупа 9а (с изключение на свързващите 
фирми) имат 8 проекта за общо 41 ветрогенератора с обща мощност 118 MW в землищата на селата 
Царичино, Нейково, Българево, Дъбрава, Гурково, Тригорци, Шабла и Горичане. Шест от проектите 
обединяват в по-големи проекти одобрени с предишни решения общо 24 проекта. Някои от 
първоначалните проекти са били на фирми с управител Тони Икономов, а някои от проектите са на 
физически лица. От всички ветрогенератори 2 вече са в експлоатация. Решение ВА 72-ПР/2004, с което е 
одобрен единият от опериращите ветрогенератори е посочено от РИОСВ Варна като решение с изтекла 
давност, което не отговаря на фактическата обстановка. Аналогичен е случаят с решения ВА 93-ПР/2008 и 
ВА 94-ПР/2008, които са посочени с изтекла давност, но на практика са включени в решение ВА 9-ПР/2012, 
което означава, че няма как да са с изтекла давност. На практика 36 от общо 41 ветрогенератора са 
одобрени без ОВОС, включително двата опериращи ветрогенератора. Първоначалните решения са 
включвали одобрение на единични ветрогенератори, докато последните решения от 2012 г. одобряват 
ветропаркове от 9, 8, 12 3 ветрогенератора отново без ОВОС, като се основават на предишните решения. 
Три ветрогенератора са в процедура по ОВОС от 2009 г. насам. 

- Подгрупа 9б – фирми с участието на Пламен Павлов Андонов. 

- 

 В тази подгрупа се включват 3 фирми, 
имащи проекти за ветрогенератори в Добруджа, на които Павел Андонов е управител. Една от фирмите, 
"Ви енд Пи Енерджи" ООД, е връзката с останалите фирми, тъй като съдружници в нея са "Си Ай Би 
Холдинг" АД и "КСЕМК България Груп" ЕООД. Подгрупата има 5 проекта за общо 11 ветрогенератора с 
обща мощност 23 MW в землищата на селата Видно, Вранино и Иречек. Всички проекти са одобрени без 
ОВОС, не са реализирани и към ноември 2013 г. решенията за одобряването им са обявени от РИОСВ 
Варна като такива с изтекло правно действие. 
Подгрупа 9в – фирми с участието на фирми с участието на Минчо Иванов Драгоманов. 

- 

В тази подгрупа 
се включват 3 фирми, като в 2 от тях Минчо Драгоманов е съдружник, а на третата фирма, "Евродизайн" 
ООД -  е управител. Тази фирма е връзката с подгрупа 9а, тъй като в нея е съдружник "Си Ай Би Холдинг" 
АД. Подгрупата има 10 проекта за общо 17 ветрогенератора с обща мощност 43,8 MW в землищата на 
селата Могилище, Раковски, Вранино и Могилище. Три от ветрогенераторите са в експлоатация, но 
решение ВА 58-ПР/2005, с което са одобрени е посочено през ноември 2013 г. от РИОСВ Варна като 
решение с изтекло правно действие. Това не отговаря на фактическата обстановка, тъй като 
ветрогенераторите оперират. Четири други ветрогенератора не са изградени и са посочени от РИОСВ 
Варна като проекти с изтекла давност. 4 ветрогенератора са одобрени, но все още неизградени, а 6 са в 
процедура по ОВОС от 2009 г. насам. 
Подгрупа 23 (с 9а) - фирми с участието на Любов Дамянова Лазарова. Според търговския регистър 
лицето Любов Дамянова Лазарова е управител на 58 фирми с предмет на дейност в енергийния сектор. 
Подгрупа 23 (с 9а) включва 17 фирми, инвестирали във ветрогенератори в Добруджа, чийто управител е 
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Любов Дамянова Лазарова. Девет от тези фирми са също и в подгрупа 9а, но се разглеждат тук, заради 
общия управител. Тази подгрупа има 5 проекта за общо 248 ветрогенератора с обща мощност 496,9 
MW. Тук се включват едни от най-големите ветропаркове в Добруджа: „Смин” (95 ветрогенератора в 
близост до Дуранкулашкото езеро) и „Генерал Тошево” (150 ветрогенератора в района на Генерал 
Тошево). Ветропарк „Смин” е отменен от МОСВ, като това последно решение се обжалва от инвеститора 
във Върховния административен съд. Във връзка с този проект бе стартирана процедура от Европейската 
Комисия срещу България за проучване на евентуално нарушение на законодателството на ЕС. В началото 
на 2014 г. процедурата бе закрита, поради отмяна на разрешението за ветропарка, но под условие, че ако 
все пак страната ни разреши изграждането му, Комисията ще стартира наказателна процедура без по-
нататъшни проучвания. Ветропарк  „Генерал Тошево” е одобрен и обжалван. Въпреки, че съда се е 
произнесъл в полза на инвеститора, все още се правят опити за спиране на ветропарка по съдебен ред. 
Проектът за този ветропарк се характеризира с най-бързото изготвяне на доклад по ОВОС откакто тази 
процедура е залегнала в Българското законодателство – за около 3-4 дни в периода на новогодишните 
празници. Консултациите по обхвата на ДОВОС са приключили между Коледа и Нова година на 2011 г., а 
общественото обсъждане на вече готовия ДОВОС с одобрено качество от страна на РИОСВ Варна е 
обявено не по-късно от средата на януари 2012 г. При одобряването и на двата ветропарка РИОСВ Варна е 
пуснал предварително изпълнение на проектите, което се прави с цел избягване спиранетоим поради 
съдебно дело. Останалите 3 ветрогенератора са в землището на село Видно и според справката на РИОСВ 
Варна към ноември 2013 г. са с изтекла давност. 

- Подгрупа 44 – фирми на "Луксуриа" АД 

Като цяло тази група има общо 63 проекта за 588 ветрогенератора с обща мощност 1386 MW. От тях само 22, с 
обща мощност 55,4 MW са с изтекла давност. 245 ветрогенератора с обща мощност 490 MW са отменени или 
обжалвани, което за момента спира изпълнението им, но това не може да се счита за окончателно. На практика 
тази група концентрира най-големия брой ветрогенератори и най-голямата ветроенергийна мощност в 
Добруджа. Прави впечатление, че е приложена значителна креативност в мнимата диверсификация на 
инвеститорите на проекти, включително подставени физически лица, както и управители на фирми, които са 
подавали проекти като физически лица. 

В подгрупата се включват три фирми, като Луксуриа АД е 
правоприемник на "България Уинд Пауър" ЕООД, която е била собственост на "Монтис Груп" АД. Чрез 
Минчо Драгоманов и общи проекти с негови фирми - "Евродизайн" ООД, "Екоенержи БГ" ООД и "Пауър 
Уинд Енерджи" ООД, "Луксуриа" АД е свързана с фирмите от другите подгрупи, конкретно с 9а. 
Подгрупата има 15 проекта за общо 60 ветрогенератора с обща мощност 189,7 MW в землищата на 
селата Иречек, Вранино, Раковски, Божурец, Топола, Могилище, Крупен, Видно и Белгун. 5 от проектите 
са одобрени на база одобрени с предишни решения 31 проекта, и в двата случая - без ОВОС. Шестнадесет 
от първоначалните решения са посочени от РИОСВ Варна, като такива с изтекла давност към ноември 
2013 г., което не отговаря на фактическата обстановка. Един ветрогенератор, одобрен още през 2005 г. с 
инвеститор частно лице - Любомир Василев Върбанов, който е съдружник в "Екоенержи Бг" ООД, е в 
експлоатация. Други  45 от ветрогенераторите са одобрени, но все още неизградени. Останалите 14 са в 
процедура по ОВОС от 2009 и 2008 г. насам. Част от проектите са подавани от Недка Добрева Генева, като 
физическо лице, но на практика тя е едноличен собственик на "Луксуриа АД". 

 

Група 3 Фирми на Красимир Ванчев Канев 

Две фирми, "Билд 1967" ЕООД и "Билд-КВК" ЕООД, с един и същ управител и собственик на капитала. Имат общо 
4 проекта за 4 броя ветрогенератори с обща мощност 10 MW в землището на село Войниково, одобрени през 
септември-октомври 2008 г. Три от проектите са посочени от РИОСВ Варна, че са с изтекла давност към ноември 
2013 г. Четвъртият проект  също би трябвало да е с изтекла давност, защото на терен не е установено 
строителство, но не е посочен като такъв от РИОСВ Варна. Затова този проект е с неясен статут. 
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Група 4 Фирми на Стефан Тодоров Тодоров 

Две фирми, "ВЕП Енерджи" ЕООД и "ВЕП Енерджи 2” ЕООД, чийто собственик е Стефан Тодоров Тодоров. Има 3 
проекта за общо 5 ветрогенератора с мощност 12,5 MW в землището на село Кочмар, които са в процедура по 
ОВОС от 2011 г. насам. 

 

Група 5 Фирми на Димитър Ангелов Веселинов 

Групата включва 3 свързани помежду с фирми. Две от тях - "Д.А.В." ЕООД и "ДАВ-У" ООД имат общ управител – 
Димитър Ангелов Веселинов, като "Д.А.В." ЕООД е съдружник в "Хеброс 89" ООД. Групата има 4 проекта за общо 
6 ветрогенератора с обща мощност 16 MW. Единият проект, намиращ се в землището на село Гурково, одобрен 
през септември 2008 г., е обявен от РИОСВ Варна, че е с изтекла давност. Останалите три проекта са одобрени в 
землището на село Сираково на една и съща дата – 11.08.2009 г.. Те са все още в сила към март 2014 г. 

 

Група 6 Фирми с участието на Янко Енчев Енев 

Един проект за един ветрогенератор с мощност 3 MW с възложител физическо лице – Янко Енчев Енев е одобрен 
без ОВОС през 2007 г. в землището на град Шабла. Въпросното лице е собственик на ЕТ "Янко Енев" - заличен 
търговец, но през 2007 г. фирмата е оперирала. Той е бивш управител и на "Кенерджи 2010" ЕООД, която няма 
регистрирани ветроенергийни проекти в Добруджа. Фирмата е собственост на румънска компания – „Спириев” 
СРЛ. Одобреният проект е с изтекла давност към ноември 2013 г. според справката на РИОСВ Варна. 

 

Група 7 Фирми на „Аргос” и сем. Чаневи 

Групата включва 4 фирми, свързани помежду си посредством собственици и управители, включително роднинска 
връзка (фигура 8). 

 

Фигура 8. Връзки между фирмите от група 7 
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Фирмите "Аргос Енержи" ЕООД и "Аргос" ООД имат един и същ управител – Десислава Росенова Балди (по баща 
Чанева, което е видно от историята и документацията на фирмите). Тя има роднинска връзка с Йорданка 
Стоянова Чанева, която пък е управител на "Чанев" ООД. От друга страна собственик на капитала на "Аргос" ООД 
е Красимир Петков Петков, който е собственик на капитала на "Вертикал - Петков и С-ие" СД. Четирите фирми 
имат самостоятелни проекти за ветрогенератори – 9 проекта за общо 11 ветрогенератора с обща мощност 19,6 
MW в землищата на селата Българево, Каварна, Селце и Било. Пет от ветрогенераторите, одобрени в периода 
2004 – 2006 г. вече са в експлоатация. Два от тях са в землището на Българево по проект на "Вертикал - Петков и 
С-ие" СД, като един е одобрен с ОВОС след обжалване и съдебна процедура. Първоначалното решение по ОВОС 
предвиждаше изграждане на 3 броя ветрогенератори, но то бе обжалвано от БДЗП. В хода на съдебното дело бе 
сключено извънсъдебно споразумение за изграждане само на единия ветрогенератор (наказателна процедура 
„Калиакра” – приложения 4.3 и 7.1). Все пак в периода до 2010 г. инвеститорът е изградил 2 ветрогенератора, 
които оперират. За един от другите опериращи ветрогенератори РИОСВ Варна посочва, че решението за 
одобряването му - ВА 88-ПР/2005, е с изтекла давност. Това очевидно не отговаря на фактическата обстановка. 
Подобно на този случай решение ВА 73-ПР/2006 за одобрен, но не изграден ветрогенератор също е посочено с 
изтекла давност към ноември 2013 г. Въпреки това РИОСВ Варна дава ново решение за одобряване на проекта 
без ОВОС през февруари 2014 г. Институцията се аргументира с вече издаденото решение ВА 73-ПР/2006, което 
самата тя посочва за вече невалидно само 3 месеца преди това. Има още един прецедент с проектите на тази 
група фирми - ВА 133-ПР/2007 би трябвало да е обявено от РИОСВ Варна за решение с изтекла давност още през 
ноември 2013 г., но не е посочено като такова. Проверката ни на място установи, че строителство не е започвало 
в посочения имот. В началото на февруари 2014 г., обаче РИОСВ Варна издава решение ВА 11-ПР/2014 с което 
одобрява наново инвестиционния проект, като се основава на предишното решение. Поради пропускане на 
срока за обжалване тези две решения не са обжалвани и са влезли в сила. Въпреки това е под въпрос 
законосъобразността на издадените през 2014 г. решения. Един от проектите на групата фирми е обявен от 
РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. Един от проектите, за един ветрогенератор, е в процедура по 
ОВОС от 2009 г., а още един проект за 2 ветрогенератора е в процедура по ОВОС от 2012 г. 

 

Група 8 Фирми на Станислав Антонов Манолов 

Две фирми, "Грийн проект БГ" ООД и "Еко Енерджи" ООД, чийто собственик е Станислав Антонов Манолов. 
Групата има 4 проекта за 22 ветрогенератора с обща мощност 61,5 MW в землищата на селата Гурково, 
Сенокос, Преспа, Дропла и Безводица. През 2006, 2008 и 2009 г общо 5 проекта са одобрени без ОВОС. Два от 
проектите са отменени, тъй като ветрогенераторите им са включени в нов проект от 18 ветрогенератора, който е 
в процедура по ОВОС от 2010 г. насам. Два от проектите са обявени за проекти с изтекла давност през ноември 
2013. Давността на решението на четвъртия проект би трябвало да е изтекла през януари 2014 г., но няма 
официално потвърдена информация за това.  

През 2007 и 2008 г. фирмата е получила одобрение на други 19 свои проекта за единични ветрогенератори в 
землището на село Гурково без ОВОС, а в началото на 2009 г. за три нейни проекта има решение да се извърши 
ОВОС. Всички тези проекти са вероятно продадени по-късно на фирмата "Енерджи Инвест" ЕАД, която ги 
обединява в един проект (виж група 60). 
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Група 10 Фирми на Лъчезар и Силвия Николови 

В групата има 2 фирми, "Инвест Енерджи" ООД и "Ви Енерджи" ООД, собственост на Лъчезар и Силвия Николови. 
Имат общо 6 проекта за 10 ветрогенератора с обща мощност 20 MW в землищата на селата Сенокос, Спасово и 
Горица. Четири от проектите, одобрени без ОВОС през 2008 г. са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към 
ноември 2013 г. Другите два проекта са в процедура по ОВОС от 2010 г. насам. 

 

Група 11 Фирми на "Енерджи Асет Мениджмънт Холдинг" ЕООД 

Групата включва 4 фирми – 3 български и една швейцарска. Две от тях - "Креда консулт" ЕООД  и "СЕВЪН ЗУП" 
ЕООД към 2006 г. са имали един управител - Силвия Ненова Димова, която също има проект за ветрогенератори 
като физическо лице. Фирмите са собственост на "Енерджи Асет Мениджмънт Холдинг" ЕООД, която от своя 
страна е собственост на швейцарската фирма "Стрийм Инвест Холдинг" АД.  Групата има два проекта за четири 
ветрогенератора с обща мощност 5,4 MW  в землището на село Кардам, одобрени през 2006 г. без ОВОС, като 
единият е с възложител "Креда консулт" ЕООД, а другият – с възложител Силвия Ненова Димова. И четирите 
ветрогенератора са в експлоатация.  

 

Група 12 Фирми с участието на Велизар Георгиев Кириаков 

Велизар Кириаков е управител на 15 фирми с предмет на дейност „възобновяема енергия”, като на 3 от тях е и 
едноличен собственик. Група 12 включва 3 от фирмите на Велизар Кириаков, които имат проекти в Добруджа - 
"Ка Енерги" ООД, "Уърлдуинд" ЕООД и "Енергомонтаж Уинд" АД. Те имат 6 проекта за 90 ветрогенератора с обща 
мощност 241,9 MW в землищата на селата Тюленово, Горичане, Нейково, Коритен, Александрия, Добрин, 
Земенци, Загорци, Полковник Дяково, Поручик Кърджиево, Северняк и Росица. Пет  от проектите са одобрени без 
ОВОС през 2003 – 2005 г., като 7 ветрогенератора са в експлоатация, включително първият изграден в Добруджа, 
а решенията за 4 ветрогенератора са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. Шестият 
проект е за 79 ветрогенератора във вътрешността на Добруджа и е одобрен в средата на 2012 г., като е издадено 
и решение за предварително изпълнение на решението по ОВОС. 

 

Група 13 Фирми на "Галена" ООД и "Деко Холдингс" Лимитид 

Групата включва общо 20 свързани помежду си фирми – 18 български и 2 чуждестранни - "Галена" ООД, 
Вашингтон, окръг Колумбия, САЩ и "Деко Холдингс" Лимитид, Сейшели, които се явяват фирми майки (фигура 9). 
Тези фирми майки притежават съответно "Еко Енергия България" ЕООД и "Бултера - България" ЕООД. Те са също 
свързани помежду си чрез фирмата "Динамик Груп" ООД, в която  "Еко Енергия България" ЕООД и "Бултера - 
България" ЕООД са съдружници. От своя страна "Еко Енергия България" ЕООД е собственик на "Уинд Енерджи 
Каварна" ООД, а тя от своя страна е собственик на останалите 14 фирми в групата. Всички български фирми имат 
един и същ управител - Кирил Анзов. Една от чуждестранните фирми е офшорна компания. 

Групата има 26 проекта за 35 ветрогенератора с обща мощност 81,54 MW в землищата на селата Видно, 
Могилище, Иречек и Поручик Чунчево. Всички проекти са одобрени без ОВОС. 22 от тях са в землището на село 
Видно, два – в землището на село Могилище и по един проект в землищата на селата Иречек и Поручик Чунчево. 
18 от проектите са одобрени през 2008 г., като всички са в землището на село Видно. Въпреки големия брой 
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проекти в групата има само един практически реализиран проект с 4 опериращи ветрогенератора. Два от 
проектите са посочени като такива с изтекла давност към ноември 2013 г. Други 12 проекта, които би следвало 
също да са с изтекла давност, не са посочени от РИОСВ Варна. Статутът им  остава неясен. Допълнително 4 
проекта следва да са загубили давност в края на 2013 г. и началото на 2014 г. но към момента нямаме 
потвърждение на това. Четири проекта за 5 броя ветрогенератори са в процедура по ОВОС от 2009 г. насам.  

 

 

Фигура 9. Връзки между фирмите от група 13 

 

 

Група ІІ (14 и 38) Фирми на "Лонг Ман Холдинг" АД и на Лукерг България 

В тази група са включени две подгрупи от свързани фирми, като двете подгрупи се свързват помежду си чрез 
лицето Диана Тодорова Петкова, която е управител на "Лонг Ман Холдинг" АД и е бивш управител на "Марк 2" 
ЕООД от подгрупата фирми на "Лукерг България". Общо двете групи от фирми имат 32 проекта за 45 
ветрогенератора с обща мощност 80,4 MW в землищата на град Каварна и селата Вранино, Дропла, Могилище, 
Храброво, Сенокос и Кардам. Тези под групи от фирми свързват 23 български и 4 чуждестранни фирми. По-долу 
ще бъдат разгледани отделно. 

- Подгрупа 14 Фирми на "Лонг Ман Холдинг" АД. Подгрупата включва общо 9 български фирми 
(фигура 10). "Лонг Ман Холдинг" АД е собственик на 7 от тях. "Денима Инвест" ЕООД е 
съсобственик в две от фирмите, чийто собственик е "Лонг Ман Холдинг" АД. Подгрупата има 8 
проекта за 13 ветрогенератора с обща мощност 24,2 MW в землищата на град Каварна и селата 
Дропла и Сенокос. Седем от проектите са одобрени без ОВОС. За четири от тях има и предишни 
решения. Първоначалните решения за тези четири проекта - ВА 182-ПР/2007, ВА 505-ПР/2007, ВА 
369-ПР/2007 и 347-ПР/2008, са обявени от РИОСВ Варна като загубили давност към ноември 2013 
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г., но на практика проектите са подновени с нови решения на базата на старите, така че 
твърдението на РИОСВ Варна не отговаря на фактическата обстановка. Един от проектите 
първоначално е бил с възложител "Марк 2” ЕООД (от подгрупа 38), а в последствие е одобрен 
отново с инвеститор "ВП Дропла" ООД, което също показва връзката между двете групи фирми. 
Друг от проектите е одобрен с оценка за съвместимост през 2011 г. на база на решението от 2007 
г., като новият инвеститор е "Елтрон" ООД. Не може да бъде открита връзка между тази фирма и 
групата, но най-вероятно проектът е продаден. За един от проектите през 2006 г. РИОСВ Варна е 
постановил да се извърши ОВОС, като крайно решение в този случай няма. Въпреки това през 
2007 г. проекта е одобрен отново от РИОСВ Варна с решение по преценка да не се извършва 
ОВОС,  ветрогенератора е вече в експлоатация. Част от проектите са с възложител Диана 
Тодорова Петкова, представена като физическо лице. Шест от ветрогенераторите по 4 проекта са 
в експлоатация. Един проект е обявен с изтекла давност и три проекта са все още неизградени, 
но са одобрени. Деветият проект е в процедура по ОВОС от края на ноември 2013 г., като 
процедурата е стартирала въпреки мораториума, наложен с екологичната оценка на 
Националния план за действие за възобновяемите енергийни източници.  

 

 

Фигура 10. Връзки между фирмите от група 14 

 

- Подгрупа 38 Фирми на австрийските компании "Лукерг България", "Ки-Келаг Интернешънъл" 
ГмбХ и "Райфайзен Енерджи Енд Енвайронмент Холдинг Булг" ГМБХ. Подгрупата обединява 20 
български и 7 чуждестранни фирми (фигура 11). Собственик на 11 от тях е австрийската фирма 
"Лукерг България". Бивш управител на 10 от фирмите е бил Стоян Цалов Пелтешки, която е 
физическото лице с най-много подадени проекти за ветрогенератори в Добруджа. Той има и 
една собствена фирма. Една от тези фирми е собственост на австрийската компания "Райфайзен 
Енерджи Енд Енвайронмент Холдинг Булг" ГМБХ. Тази австрийска компания, заедно с 
австрийската "Ки-Келаг Интернешънъл" ГмбХ и германската "РП Инвест" ГМБХ е съсобственик на 
4 български фирми, от които две - "Виндферм Балчик 1" ООД и "Виндферм Балчик 2" ООД са 
закупили ветроенергийни проекти от "Еко Енерджи 2005” ЕООД (група 15). Тези две фирми имат 
и общ адрес с фирмите, обственост на "Лукерг България". Българската фирма "Марк 2" ЕООД, 
спомената по-горе като част от група 14, е колективна собственост на австрийската "Лукерг 
България" и две датски фирми - "Уинд 24" АпС  и "Глобал Уинд Пауър България АПС (чрез 
българската "Глобал Уинд Пауър България" ЕООД). Фирмата "Глобо Енерджи" ЕООД  е 
собственост на "Лукерг България", но бивши собственици са били последователно българската 
"Глобо Трейд" ЕООД и датската "Уинд 24" АпС. На практика от сложната връзка между фирмите 
се оказва, че проектите в тази подгрупа са на австрийски, датски и немски фирми. Подгрупата 
има 24 проекта за 32 ветрогенератора с обща мощност 56,2 MW в землищата на град Каварна и 
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селата Могилище, Вранино, Дропла, Храброво, Карвуна и Кардам. Деветнадесет от проектите са 
реализирани, като 25 ветрогенератора са опериращи. Все пак решенията за два проекта, които са 
вече реализирани - ВА 101-ПР/2007 и ВА 102-ПР/2007, са посочени от РИОСВ Варна като такива с 
изтекла давност. Това очевидно не отговаря на фактическата обстановка. Три от проектите са 
определени с изтекла давност от РИОСВ Варна. Одобрените, но нереализирани проекти са два, а 
един проект е в процедура по ОВОС от 2009 г. В тази подгрупа са най-големия брой опериращи 
ветрогенератори, одобрени на принципа на раздробяването на проект на части. В допълнение на 
посочените 24 проекта, фирми от групата са закупили 3 проекта за 3 ветрогенератора с обща 
мощност 6 MW от "Еко Енерджи 2005” ЕООД (група 15). Друга връзка, която да свързва фирмите 
от група 15 и група 38 не е открита. 

 

  

Фигура 11. Връзки между фирмите от група 38 

 

Група ІІІ (15 и 30) Фирми на Анатоли Валентинов Линков, Румен Апостолов Панайотов и на „Терна Енерджи 
Овърсийз Лимитид” АД 

Групата включва 11 български фирми и една кипърска компания – „Терна Енерджи Овърсийз Лимитид” АД 
(фигура 12). Кипърската компания е собственик на две български фирми, пряко инвестирали в изграждане на 
ветрогенератори в Добруджа - "Хаос Инвест-1" ЕАД и "Джи Пи Енерджи" ЕООД. Член на директорите на "Хаос 
Инвест-1" ЕАД е Анчо Койчев Ганчев, който е възложител на проекти за ветрогенератори като физическо лице. От 
друга страна фирма "Джи Пи Енерджи" ЕООД е собственик на други три фирми, инвестирали във вятърни 
генератори. Те са свързани с останалите фирми в групата чрез лицата Анатоли Линков и Румен Панайотов, които 
от една страна са участвали в управлението на фирмите на "Джи Пи Енерджи" ЕООД, а от друга, имат свои фирми, 
също инвестирали във ветрогенератори. Двете лица са свързани, тъй като Румен Панайотов е в управление на 
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фирми, собственост на Анатоли Линков, а Анатоли Линков е бил управител на фирма, в която Румен Панайотов е 
съдружник. Макар първоначално да са идентифицирани 3 групи (15 -фирми на Анатоли Линков;  15а - фирми на 
Румен Панайотов и 30 - фирми на „Терна Енерджи Овърсийз Лимитид” АД), се установява, че връзката между тях 
е толкова преплетена, че могат да се разглеждат само заедно. 

Групата има общо 32 проекта за 49 ветрогенератора с обща мощност 121,7 MW в землищата на селата Ляхово, 
Храброво, Тригорци, Гурково, Вранино, Карапелит и Поручик Гешаново. Двадесет и седем от проектите са 
реализирани, като 32 от ветрогенераторите са опериращи. Три от тези проекти сега са собственост на фирми от 
група 38, както е посочено по-горе. Три от проектите са обявени от РИОСВ Варна като проекти с изтекла давност, 
но за два от тях, одобрени с решения ВА 192-ПР/2007 и 253-ПР/2007, това не отговаря на фактическата 
обстановка. Ветрогенератор, одобрен с решение ВА 192-ПР/2007, е в експлоатация. За ветрогенератора, одобрен 
с решение ВА 253-ПР/2007, има издадени две по-нови решения – едното по оценка за съвместимост от 2011 г. 
(ВН 13-ОС/2011), а другото – преценка да не се извършва ОВОС от 2013 г. (ВА-93-ПР/2013). Три от проектите на 
тази група също би трябвало да са с изтекла давност, но не са обявени като такива от РИОСВ Варна, поради което 
са с неясен статут. С решение ВА 511-ПР/2008 от 2.1.2009 г. се преценява да се извърши ОВОС на проект за 3 
ветрогенератора. Само няколко месеца по-късно два от тях са одобрени без ОВОС с решения ВА 241-ПР/2009 и 
ВА 242-ПР/2009. И двата са вече опериращи. Според решение ВА 511-ПР/2008 третият ветрогенератор е в 
процедура по ОВОС от началото на 2009 г. Чрез ОВОС са одобрени два проекта за общо 9 ветрогенератора. 
Решенията за два от проектите би трябвало да са загубили давност, но не са посочени в справката, предоставена 
от РИОСВ Варна през ноември 2013 г. Тази група инвеститори имат 32 опериращи ветрогенератора, 11 – 
одобрени, но не изградени, 3 ветрогенератора, които не са изградени и решенията им са загубили давност, 2 
ветрогенератора – с неясен статут и 1 – в процедура по ОВОС. 
 

 

Фигура 12. Връзки между фирмите от група 15 и 30 
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Група 16 Фирми с участието на Владин Николаев Цветков 

Лицето Владин Николаев Цветков е управител на 7 фирми, чийто предмет на дейност включва производство на 
възобновяема енергия. Група 16 включва три от фирмите с участието на Владин Цветков - "Винд Енерджи" ООД, 
"Винд Крафт" ЕООД, "Еко-Енерджи ВВ" ООД с проекти за ветрогенератори в Добруджа. Групата има 16 проекта за 
23 ветрогенератора с обща мощност 19,2 MW в периода 2005 - 2008 г. Петнадесет от проектите са одобрени без 
ОВОС. Три от ветрогенераторите са в землището на село Иречек и те са единствените опериращи 
ветрогенератори на тази група инвеститори. Два от тях са в землището на село Новаково, а останалите – в 
землището на село Любен Каравелово. Решение ВА 68-ПР/2005, с което са одобрени опериращите в землището 
на село Иречек ветрогенератори, е обявено от РИОСВ Варна през ноември 2013 г., че е с изтекла давност, което 
очевидно не отговаря на фактическата обстановка. Единадесет от проектите са обявени с изтекла давност от 
РИОСВ Варна към ноември 2013 г. Един би трябвало също да е с изтекла давност (решение ВА 353-ПР/2008), но 
не е посочено в справката на РИОСВ Варна, поради което статуса му е неясен. Един проект за 1 ветрогенератор, 
не е реализиран, но е в сила. Един проект е в процедура по ОВОС от 2007 г. насам. 

 

Група 17 Фирми на Данчо Илиев Йорданов 

Лицето Данчо Илиев Йорданов участва като управител, съдружник или собственик в поне 12 фирми чийто 
предмет на дейност включва производство на възобновяема енергия. Група 17 включва четири от фирмите с 
участието на Данчо Йорданов - "Екотуинг Сервиз" ЕООД, "Нордекс Енерджи" ЕООД, "Нордекса" ООД и "Нордекс 
Пауър" ЕООД, а също и "Еко Енерджи Уиндпауър" ООД,. "Еко Енерджи Уиндпауър" ООД е обща собственост на 
"Нордекс Пауър" ЕООД и германската фирма "Фурлендър Интернационал" ГМБХ. В управлението на й е участвало 
лицето Анна Цонева, което е съсобственик на фирмата "Нордекса" ООД заедно с Данчо Йорданов. 

Групата има 22 проекта за 92 ветрогенератора с обща мощност 241 MW в землищата на селата Стожер, 
Стефаново, Крумово, Дебрене, Соколник и Славеево в периода 2009 – 2010 г. Осемнадесет от проектите, за 
единични ветрогенератори, са одобрени без ОВОС през 2009 г., но към февруари 2014 г. строителството им не е 
започнало. Между март и август 2014 г. те би трябвало да загубят давност, ако строителството не стартира. Два от 
тези проекти са с възложител Данчо Йорданов. Един от проектите е в процедура по ОВОС от 2009 г., а останалите 
4 са в процедура по ОВОС от 2010 г., включително най-големият проект на тази група фирми – за 61 
ветрогенератора. 

 

Група 18 Фирми на "Варна Грийн Енерджи" ООД и Станислав Гочев 

Групата включва 3 фирми - "Недялков Проджект Мениджмънт" ЕООД, "Стас 02" ЕООД, "Варна Грийн Енерджи Енд 
Ко" АД. "Варна Грийн Енерджи Енд Ко" АД е собственик на "Недялков Проджект Мениджмънт" ЕООД. Лицето 
Станислав Георгиев Гочев участва в управлението и на трите фирми. Групата има 5 проекта за 41 
ветрогенератора с обща мощност 122 MW в землищата на селата Горичане, Пролез и Раковски. Три 
ветрогенератора в землището на село Пролез, одобрени с три различни проекта без ОВОС, са в експлоатация. 
Единият от двата други проекта за 18 ветрогенератора е одобрен с решение по ОВОС ВА-10/2011 и има решение 
за предварително изпълнение. Другият проект, за 20 ветрогенератора, е отменен повторно след като две 
решения по ОВОС са обжалвани пред МОСВ. 

 



Анализ на развитието на ветроенергийния сектор в България, район Добруджа, и състоянието му към месец март 2014 г. 
 41 

Група 19 Фирми на "Дабълю Пи Ди Юръп" Гмбх 

Групата включва 2 германски фирми ("Дабълю Пи Ди Юръп" ГмбХ и "Дабълю Пи Ди Асетс Интернешънъл" ГмБХ), 
които притежават 10 български фирми, инвестиращи във ветроенергийния сектор. Директно с ветроенергийни 
проекти са участвали само българските фирми, като в Добруджа са инвестирали 4 от фирмите: "Вятърен Парк - 
Змеево 1" ЕООД, "Вятърен Парк Добруджа 2" ЕООД, "Вятърен Парк Добруджа 3" ЕООД и "Вятърен Парк 
Добруджа 5" ЕООД. Макар в имената на другите фирми също да съществува думата „Добруджа” не са намерени 
техни проекти. Групата има общо 6 проекта за 81 ветрогенератора с обща мощност 228 MW в землищата са 
селата Соколово, Тригорци, Змеево, Петлешково, Славеево, Пчелино, Одърци. През 2008 г. са внесени общо 21 
проекта, винаги от физически лица в землищата на селата Тригорци и Соколово, които са одобрени без ОВОС. 
Всички тези решения би следвало да са с изтекла давност към ноември 2013 г., но с изключение на решение ВА 
145-ПР/2008, те не са посочени в справката на РИОСВ Варна. През февруари 2014 г. на базата на тези решения са 
постановени две нови решения за два ветропарка – единият в землището на село Тригорци, а другият в 
землището на село Соколово, като и двата ветропарка са одобрени без ОВОС. Тези две решения са обжалвани от 
БДЗП. Поради обжалването инвеститорът се срещна  нас и ни показа писмо от 2008 г., с което РИОСВ Варна иска 
инвеститорът да внесе отново предложението си за ветропарк, като всеки собственик трябва да внесе 
индивидуален проект (приложение 5). Без да знаем същността на първоначално внесената документация от 
инвеститора, предполагаме, че това е указание от страна на институцията как голям проект да бъде разделен на 
части. В следствие на обжалването и двете решения са отменени от МОСВ. Един проект за 4 ветрогенератора, 
одобрен без ОВОС през 2008 г. е с неясен статут, поради това, че би трябвало да е с изтекла давност, но не е 
посочен в справката на РИОСВ Варна от ноември 2013 г. Останалите два големи проекта в групата – за 22 и 29 
ветрогенератора са в процедура по ОВОС от 2011 г. 

 

Група 21 Фирми на "Златна Котва Консулт" ООД 

Групата включва общо 6 български фирми (фигура 13), инвестиращи във ветрогенератори в Добруджа и свързани 
помежду си по следния начин: фирмата "Златна Котва Консулт" ООД  е собственик на фирмата "Джи Ес Електрик" 
ООД, а тя от своя страна е собственик на четирите други фирми - "Вентуреал Люляково 1" ЕООД, "Вентуреал 
Люляково 2" ЕООД, "Вентуреал Люляково 3" ЕООД  и "Вентуреал Рогозина 3" ЕООД.  

 

Фигура 13. Връзки между фирмите от група 21 
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Групата има 10 проекта за 23 ветрогенератора с обща мощност 41,8 MW в землищата на селата Крупен, 
Рогозина и Генерал Тошево. 9 от проектите са одобрени без ОВОС през 2006, 2007 и 2009 г., а 1 проект за 1 
ветрогенератор е в процедура по ОВОС от 2009 г. Три от одобрените проекти са частично реализирани, като 
половината от одобрените в тях ветрогенератори са в експлоатация – общо 4 ветрогенератора, а останалите е 
водят за одобрени, но не изградени. 16 ветрогенератора са одобрени, но не изградени. Два от проектите, 
одобрени през 2007 г. би трябвало да са с изтекла давност, но РИОСВ Варна, не ги е включило в справката през 
ноември 2013 г. По тази причина те са с неясен статут. 

 

Група 22 Фирми на "Прокон Холдинг ГМБХ и КО. Фервалтунгс-Кг" 

Германската фирма "Прокон Холдинг ГМБХ и КО. Фервалтунгс-Кг" притежава 2 български фирми, които са 
инвестирали във ветрогенератори в Добруджа – всяка фирма с по един проект: "Прокон Ню Енерджи Бългерия" 
ЕООД и "Прокон 1. Ню Енерджи Бългерия" ЕООД. Групата има 2 проекта за 56 ветрогенератора с обща мощност  
137 MW в землищата на селата Тервел, Каблешково, Орляк, Зърнево и Жегларци. Разстоянието между двата 
ветропарка е по-малко от 7 км. Единият ветропарк е одобрен с ОВОС, като за него са внесени три отделни 
предложения, които са обединени от РИОСВ Варна в една процедура по ОВОС. Другият ветропарк е в процедура 
по ОВОС от 2010 г. насам. 

 

Група 24 Фирми на "Ювал" ЕООД 

Групата включва 2 фирми - "Български Ветроенергийни Паркове" ЕООД  и "Ювал" ООД. "Ювал" ООД е собственик 
на "Български Ветроенергийни Паркове" ЕООД, която според търговския регистър към момента е обявена в 
несъстоятелност. Двете фирми имат 13 проекта за 15 ветрогенератора с обща мощност 42,5 MW в землището 
на село Челопечене, одобрени без ОВОС през втората половина на 2008 г. Два от проектите са на "Ювал" ООД, а 
останалите - на "Български Ветроенергийни Паркове" ЕООД. Към ноември 2013 г. РИОСВ Варна определя 7 от 
проектите като такива с изтекла давност и четири – като все още действащи, но до края на 2013 г. би трябвало да 
са с изтекла давност. Два от проектите би трябвало да са с изтекла давност към ноември 2013 г., но не са обявени 
като такива. При проверка на терен през февруари 2014 г. нито един от проектите в тази група не е стартирал,  т.е. 
би трябвало всички да са с изтекла давност. Потвърждение от РИОСВ Варна има обаче само за 7 проекта. 

 

Група 25 Фирми на Симеон Николов Николов ("Нимекс") 

Групата включва 5 български фирми - "Нимекс-2004" ООД, "Елпротрейд" ЕООД, "Джи Пи Ай-България" ЕООД, "Еко 
Уинд Енерджи" ЕООД и "Тинаген" ЕООД. Всички фирми имат едно и също седалище. "Нимекс-2004" ООД е 
собственик на "Тинаген" ЕООД. И двете фирми имат един и същ управител. Фирмите "Джи Пи Ай-България" ЕООД 
и "Еко Уинд Енерджи" ЕООД не могат да бъдат намерени в търговския регистър по името, посочено в решенията 
на РИОСВ Варна, но според същите тези решения двете фирми имат едно и също седалище с фирмите "Нимекс-
2004" ООД и "Тинаген" ЕООД.  

Групата има 14 проекта за 16 ветрогенератора с обща мощност 27,3 MW в землищата на село Пролез, и град 
Каварна, одобрени без ОВОС през 2006, 2008 и 2009 г. Одобрените през 2006 г. 3 ветрогенератора са в 
експлоатация. Два ветрогенератора са одобрени, но все още не са изградени. Давността им би трябвало да е 
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изтекла в края на 2013 и 2014 г. През февруари 2014 г. при проверката на терен не е установено начало на 
строителни работи. Девет от проектите са обявени като такива с изтекла давност от РИОСВ Варна към ноември 
2013 г. 

Група 26 Фирми на "Синтезия" ООД и Недко Колев Христов 

Групата включва 4 български фирми - "Синтезия" ООД, "Джетстрийм" ЕООД, "Ен Ти Енерджи" ЕООД и "Новакем" 
ООД. "Синтезия" ООД е собственик на "Джетстрийм" ЕООД и "Ен Ти Енерджи" ЕООД. Общото между четирите 
фирми, включително "Новакем" ООД, е участието на Недко Колев Христов и Катерина Христова Христова в 
управлението на фирмите. В търговския регистър за фирма "Новакем" ООД е посочено чуждестранно 
юридическо лице с неясен произход, което преди е осигурявало част от капитала. 

Групата има 25 проекта за 69 ветрогенератора с обща мощност 186,9 MW в землищата на град Шабла и селата 
Горун, Горичане, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево, Свети Никола, Камен бряг, Загорци, Пролез и Българево. 
Дванадесет от проектите за 16 ветроенератора са реализирани и са в експлоатация. Те са в землищата на 
Българево, Каварна, Камен бряг, Шабла и Горичане. Всички са одобрени без ОВОС през 2007 г. и част от тях 
попадат в обхвата на наказателната процедура „Калиакра”.  Четири проекта за 13 ветрогенератора са одобрени, 
но все още не са изградени. Три са одобрени без ОВОС. Четвъртият проект е одобрен чрез процедура по ОВОС, 
която обединява две предложения на инвеститора, за които РИОСВ Варна е решил да се извърши ОВОС. Пет 
проекта за 6 ветрогенератора са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. Четири проекта 
за четири ветрогенератора би трябвало към ноември 2013 г. да са с изтекла давност, но не са обявени като такива 
от РИОСВ варна, а проверката на терен през февруари 2014 г. установи, че проектите не са стартирали. По тази 
причина тези проекти са с неясен статут. Един проект за 30 броя ветрогенератори в землищата на селата  Хаджи 
Димитър, Поручик Чунчево, Свети Никола, Камен бряг, частично попадащ в ЗЗ „Калиакра” е в трета процедура по 
ОВОС, след като е получавал 2 решения за одобряване преди това, които са обжалвани от БДЗП и отменени от 
МОСВ. 

 

Група 27 Фирми на "Юнион - Груп" АД 

Групата включва 5 български фирми - "Юнион - Груп" АД, "Юнион Електрик" ЕАД, "Брестиом" АД, "Ветриом" 
ЕООД и "Уиндтех" ЕООД. "Юнион - Груп" АД е собственик на "Юнион Електрик" ЕАД, а тя от своя страна е 
собственик на останалите три фирми. Само трите фирми, собственост на "Юнион Електрик" ЕАД пряко са 
инвестирали във ветрогенератори в Добруджа. Имат общо 4 проекта за 15 ветрогенератора с обща мощност 17,4 
MW в землищата на град Каварна и селата Вранино и Раковски. Всички проекти са одобрени без ОВОС през 2007 
г. Един ветрогенератор е в експлоатация, но въпреки това решение ВА 454-ПР/2007 е посочено като изгубило 
давност от РИОСВ Варна през ноември 2013 г. В този случай твърдението на РИОСВ Варна не отговаря на 
фактическата обстановка. Другият ветрогенератор, одобрен с това решение не е изграден, но тъй като част от 
проекта е реализирана, той се счита за одобрен, но не изграден. Останалите проекти са посочени като изтекли по 
давност от РИОСВ Варна през ноември 2013 г. 

 

Група 29 Фирми на "Сиесайеф" АД 

Групата включва 5 български фирми - "Дисиб" ООД, "Синик" ООД, "Уиндекс" ООД, "Сиесайеф" АД и "Сиесайеф 
Хидро" ЕАД (фигура 14). Първите три фирми са собственост на "Сиесайеф" АД. Фирмата "Сиесайеф Хидро" ЕАД е 
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съсобственик на "Уиндекс" ООД, но "Сиесайеф Хидро" ЕАД от своя страна също е собственост на "Сиесайеф" АД. 
"Синик" ООД се е вляла в  "Дисиб" ООД през 2009 г. Преки проекти за ветрогенератори имат "Дисиб" ООД, 
"Синик" ООД и "Уиндекс" ООД. Проектите на първите две фирми са в периода от 2005 до 2008 г., преди да се 
обединят. Проектите на "Уиндекс" ООД са в периода 2007 – 2012 г. Така се създава впечатление, че проектите са 
на различни инвеститори, но на практика е само един. 

 

 

Фигура 14. Връзки между фирмите от група 29 

 

Групата има 24 проекта за 63 ветрогенератора с обща мощност 97,3 MW в землищата на град Каварна и селата 
Раковски, Поручик Чунчево, Хаджи Димитър, Могилище, Селце, Божурец. 23 проекта са одобрени без ОВОС 
между 2005 и 2011 г. Последното решение от 2011 г. се базира на по-старо решение за одобряване без ОВОС - ВА 
248-ПР/2008. То е посочено от РИОСВ Варна като решение с изтекла давност, но от документите е видно, че това 
твърдение не отговаря на фактическата обстановка. Решение ВА 326-ПР/2007 също е посочено от РИОСВ Варна 
като такова с изтекла давност, но на практика то е реализирано и изграденият ветрогенератор е в експлоатация. 
Също така 3 от ветрогенераторите, одобрени без ОВОС с 3 различни решения в началото на 2007 г. (ВА 200-
ПР/2006, ВА 201-ПР/2006 и ВА 202-ПР/2006), преди това са били предмет на един проект, за който РИОСВ Варна 
се е произнесла, че е необходимо да се извърши ОВОС (ВА 72-ПР/2006). Така по неясен механизъм този проект е 
разделен на части и е одобрен, като не е взето предвид първоначалното решение да се извърши ОВОС и то в 
рамките на 7 месеца. Последният проект на групата, за 11 ветрогенератора,  е одобрен с процедура по ОВОС през 
2012 г., обжалван от БДЗП и отменен от МОСВ. Той обединява 6 отделни проекта, подадени от "Уиндекс" ООД 
през 2008 и 2009 г., за които РИОСВ Варна е постановила, че е необходимо да се извърши ОВОС. На практика към 
днешна дата групата има реализирани 10 отделни проекта за общо 24 ветрогенератора, които са в експлоатация. 
Десет проекта за 20 ветрогенератора са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. Един 
проект за 1 ветрогенератор, би трябвало да е с изтекла давност, тъй като реализацията му на терен не е 
започнала, но РИОСВ Варна не го посочва в справката си, поради което е с неясен статут. Одобрен, но 
нереализиран е един проект за 5 ветрогенератора, а отменен е 1 проект за 11 ветрогенератора в землището на 
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село Раковски, свързан с наказателната процедура „Калиакра”. Един проект за 2 ветрогенератора е в процедура 
по ОВОС от 2009 г. Инвеститорите в тази група са се стремили максимално да избегнат процедурите по ОВОС. 

Група 31 Фирми на "Енергони" АД 

Групата включва 4 свързани по между си фирми - "Болкан Енерджи" АД, "Електрон - България" АД, "Роял Фънд 
България" АД и "Енергони" АД.  Фирмата "Болкан Енерджи" АД има един проект за 23 ветрогенератора с обща 
мощност 69 MW в землището на село Добрин, одобрен през 2009 г. чрез процедура по ОВОС. Към февруари 
2014 г. проектът все още не е стартирал, а на 19 февруари 2014 г. решението губи давност, ако реализацията му 
не е започнала. Фирмата "Болкан Енерджи" АД е собственост на "Електрон - България" АД и "Роял Фънд 
България" АД. От своя страна фирмата "Електрон - България" АД е собственост на "Енергони" АД и на „Олпауер-
България“ АД, която е заличена от Търговския регистър. 

 

Група 32 фирми на "Гардауинд" СРЛ 

Групата включва 5 български фирми и 1 италианска фирма - "Гардауинд" СРЛ (фигура 15). Италианската фирма е 
едноличен собственик на капитала на три от българските фирми - "Еко Парк Уинд Пауър" ЕООД, "Хаекон" ЕООД и 
"Месомаркет" ЕООД. Фирмите  "Еко Парк Уинд Пауър" ЕООД и "Хаекон" ЕООД заедно са собственици на капитала 
на фирмата "Айс" ЕООД. Управител на тази фирма е Христо Добрев Христов. Той е едноличен собственик на 
капитала на "Нейчъръл Енерджи" ЕООД. Тази фирма има общо седалище с "Айс" ЕООД и е бивш собственик на 
"Месомаркет" ЕООД. 

 

 

Фигура 15. Връзки между фирмите от група 32 

 

Групата има 16 проекта за 16 ветрогенератора с обща мощност 26,61 MW в землищата на град Каварна и 
селата Раковски, Поручик Чунчево, Горичане и Горун. Всички проекти са одобрени без ОВОС в периода 2006 – 
2009 г. Тринадесет от проектите се вече реализирани и ветрогенераторите са в експлоатация. Въпреки това за три 
от тях решенията са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. - ВА 374-ПР/2008, ВА 52-
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ПР/2007 и ВА 439-ПР/2007. Това твърдение не отговаря на фактическата обстановка. Едни проект е одобрен, но 
все още не е изграден, а 2 са обявени за такива с изтекла давност и не са изградени.  

 

Група 33 Фирми на Иван Русев Станчев 

Групата включва 2 фирми на Иван Русев Станчев, които са инвестирали във ветрогенератори в Добруджа - "РМ 
Тауър" ЕООД и "Ню Грийн Енерджи" ООД. Двете фирми имат общо 3 проекта за 7 ветрогенератора с обща 
мощност 10,45 MW в землищата на селата Гурково, Бежаново, Александрия. Два от проектите са одобрени през 
2006 г. без ОВОС. Единият от тях е обявен от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. Другият проект 
има две решения -  едно от 2005 и едно от 2006 г. Решение ВА 120-ПР/2005 е посочено като изгубило давност, но 
не и решение 129/2006. По тази причина този проект е с неясен статут. Третият проект е в процедура по ОВОС от 
2009 г. насам. 

 

Група 34 Фирми на Венелин Димитров Паскалев 

Групата включва 2 фирми на Венелин Димитров Паскалев - "Вени-Екоенергия" ЕООД и "Вени-1" ЕООД. Има общо 
4 проекта за 19 ветрогенератора с обща мощност 52,5 MW в землищата на град Каварна и селата Раковски и 
Българево. Един от проектите е одобрен без ОВОС през 2008 г. Два от проектите са в процедура по ОВОС 
съответно от 2009 и 2010 г. Един проект за 14 ветрогенератора, обединяващ 3 подадени проекта, е одобрен чрез 
процедура по ОВОС през 2011 г. с постановено предварително изпълнение, обжалван е от БДЗП и е отменен от 
МОСВ. С решение ВА 83-ПР/2012 този проект е отново подложен на процедура по ОВОС. 

 

Група 35 Фирми притежаващи "Арко Импорт" ЕООД 

Фирмата "Арко Импорт" ЕООД е свързана с още 3 фирми, както следва: тя е собственост на фирмата "Виастрой" 
ЕООД, тя от своя страна принадлежи на "Сеп Комерс" ООД, а тя от своя страна принадлежи на "Ралица-2004" 
ЕООД. Фирмата "Арко Импорт" ЕООД има един проект за 2 броя ветрогенератори с обща мощност 1,32 MW в 
землището на град Каварна, одобрен без ОВОС през 2006 г. Ветрогенераторите са в експлоатация.  

 

Група 37 Фирми Делян Огнемиров Павлов 

Физическото лице Делян Огнемиров Павлов има един проект за 2 ветрогенератора с обща мощност 1,7 MW, 
одобрен без ОВОС през 2006 г. Единият от двата ветрогенератора е изграден и е в експлоатация, а другият не е, 
но принципно е възможно да бъде изграден. Делян Огнемиров Павлов е управител и съдружник в много фирми 
и не е ясно коя от тях стои зад въпросния проект. Част от фирмите са "Хенкел и Кох - България" ЕООД и "БМ 
Трейдинг-2010" АД. Втората фирма е собственост на "Синтекс България" ЕООД, която е пък собственост на 
офшорна компания "Синтекс Асетс Корп" със седалище в Панама.  

 

Група 39 Фирми на "Енкон Енерджи Солюшънс"  
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Групата включва общо 16 свързани помежду си фирми: 9 български, 2 немски, една австрийска, една 
американска и 3 офшорни компании (фигура 16), свързани помежду си чрез собственост и общи управители. 
Краен собственик  сега е българската фирма "Енкон Енерджи Солюшънс" ООД, която притежава 2 фирми - "Енкон 
Смарт Енерджи" ЕООД (преди март 2014 г.: "Енертраг" ЕООД) и "Енкон Енерджи" ЕООД (преди март 2014 г.: 
"Енертраг Балкан" ЕООД). Бивш собственик на "Енкон Смарт Енерджи" ЕООД е германската фирма "Енертраг –
АГ". "Енкон Смарт Енерджи" ЕООД е съсобственик на "Енкон Енерджи" ЕООД и е собственик на 4 фирми: "Енкон 
Методиево" ЕООД (преди: "Енертраг Методиево" ЕООД), "Енкон Свобода" ЕООД (преди:"Енертраг Свобода" 
ЕООД), "Енертраг Драганово" ЕООД и "Енертраг Мизия" ЕООД). Съсобственик на "Енертраг Драганово" ЕООД са 
фирмите "Енкон Енерджи" ЕООД и "Енертраг Балкан" ГМБХ (Германия). Лицето Денница Борисова Ножарова е 
управител във всички фирми, споменати по-горе, заедно с лицето Вернер Дивалд, като двамата заедно са 
собственици на фирмата-майка "Енкон Енерджи Солюшънс" ООД. Групата от 4 фирми, посочена по-горе, има 4 
проекта за ветрогенератори – по един на всяка от фирмите "Енкон Методиево" ЕООД, "Енкон Свобода" ЕООД, 
"Енертраг Драганово" ЕООД и "Енертраг Мизия" ЕООД. "Енертраг Драганово" ЕООД е заличен търговец от 
ноември 2011 г. според Търговския регистър , само 2 месеца след получаване на разрешението за изграждане на 
ветропарк, а негов правоприемник е "Енертраг Методиево" ЕООД(сега "Енкон Методиево" ЕООД). Чрез четирите 
проекта групата има 140 ветрогенератора с обща мощност 420 MW в землищата на селата Победа, Полковник 
Минково, Методиево, Котленци, Полковник Свещарово, Житен, Сноп, Градини, Богдан, Драганово, Пчеларово, 
Дъбовик. И четирите проекта са одобрени с процедури по ОВОС през 2012 г., но към февруари 2014 г. не е 
стартирало изграждането на нито един от ветропарковете. Три от проектите са съседни и почти ограждат една 
защитена зона за птици във вътрешността на Добруджа – "Чаиря" (BG0002085).  

 
Фигура 16. Връзки между фирмите от група 39 

 

От друга страна фирма "Енкон Енерджи" ЕООД е собственик на "ЕВН - Каварна" ЕООД. Това е фирмата, закупила 
ветропарка на "Универсум Енерджи" ООД. На практика "ЕВН - Каварна" ЕООД е заложен кредитор на "Универсум 
Енерджи" ООД. "Универсум Енерджи" ООД е свързана с фирмите, описани по-горе, и чрез бившия си собственик 
„Енертраг Балкан” ГМБХ. Фирмите са свързани и с общ управител - Вернер Дивалд. 

Фирмата "Универсум Енерджи" ООД е собственост на американската компания "Сънпро Корпорейшън". Бивши 
нейни собственици са и офшорни фирми - "Пърсел Интернешънъл" Лимитид и "Морен" Лимитид. "Универсум 
Енерджи" ООД има 1 проект за 32 ветрогенератора с обща мощност  64 MW в землищата на град Каварна и село 
Българево, попадащ в ЗЗ „Калиакра”. Проектът е одобрен с решение по ОВОС през 2005 г., което поради съдебни 
процедури влиза в сила през 2008 г. След 2008 г. ветропаркът става собственост на "ЕВН - Каварна" ЕООД. 
Журналистическо разследване по случая, посочващо връзки между лица и фирми бе публикувано през 2010 г. 
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(приложение 7). Ветропаркът е част от случая, разглеждан от Бернската конвенция за ветропарковете в района на 
Балчик и Калиакра, и е част от наказателната процедура „Калиакра”, която към момента е в Европейския съд на 
справедливостта.  

Ветропаркът е частично изграден, като 8 ветрогенератора са в експлоатация, 11 са в строеж, а 13 са одобрени, но 
неизградени. 

Група 39 има общо 5 проекта за 172 ветрогенератора с обща мощност 484 MW, като се отчита и ветропарка на 
"Универсум Енерджи" ООД. 

 

Група 40 Фирми на "Уинслоу Груп" АД 

Групата включва 3 български фирми с един и същ собственик / участник в управлението - Яник Стойчев Мекушин 
- "Уинслоу Еко Уинд Пауър" ЕООД, "Уинслоу Уинд Пауър" ЕООД и "Уинслоу Груп" АД. Първите две фирми имат 
два проекта за изграждане на ветрогенератори в Добруджа – за общо 30 ветрогенератора с обща мощност 80 
MW в землищата на селата Ягнило, Бояна и Николаевка. "Уинслоу Уинд Пауър" ЕООД е заличена от търговския 
регистър, а неин правоприемник е "Уинслоу Груп" АД. И двата проекта в тази група са в процедура по ОВОС 
съответно от 2009 и 2011 г. 

 

Група 41 Фирми на Силвия Иванова Аврамова 

Групата включва 3 български фирми с един и същ управител и собственик на капитала - Силвия Иванова 
Аврамова - "Екоуинт" ООД, "Интерве 1-2" АД и "Интеркомюникейшън" ООД. "Интеркомюникейшън" ООД е 
собственик на "Екоуинт" ООД. Групата има 2 проекта за 57 ветрогенератора с обща мощност 142 MW в 
землището на село Конаре. Единият проект е одобрен с процедура по ОВОС, като има и издадено решение за 
предварително изпълнение. Другият проект, с възложител  "Екоуинт" ООД, е в процедура по ОВОС от 2009 г. 

 

Група 42 Фирми на Шенгюлер Еминова Мустафова 

Групата включва 3 български фирми, чийто собственик и управител е Шенгюлер Еминова Мустафова - "Аксел 
Уинд" ООД, "Деа Уинд" ООД и "Деа Енерджи" ЕООД. На последната фирма Шенгюлер Мустафова е бивш 
собственик и управител. Групата има 3 проекта (по един за всяка фирма) за 5 ветрогенератора с обща мощност 8 
MW в землищата на селата Нова Камена и Кладенци. За трите проекта има издадени решения в рамките на около 
месец в края на 2009 и началото на 2010 г. Единият проект е одобрен без ОВОС, но все още не е реализиран. 
Другите два проекта са в процедура по ОВОС от 2010 г. 

 

Група 43 Фирми "Евклипс" 

Групата включва 2 български фирми с управител Николай Иванов Рашев - "Евклипс" ООД и ЕТ "Евклипс - Николай 
Рашев". Двете фирми имат одобрени 4 проекта за 5 ветрогенератора с обща мощност 5,98 MW в землището на 
село Хаджи Димитър. Всички проекти са одобрени без ОВОС. Два от проектите за 3 ветрогенератора са 
реализирани и са в експлоатация. Въпреки това в справката от ноември 2013 г. РИОСВ Варна посочва, че 
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решението за единия проект -  ВА 38-ПР/2005 е с изтекла давност. Това очевидно не отговаря на фактическата 
обстановка. Другите 2 решения, одобрени през 2007 и 2008 г., са с изтекла давност. 

 

Група 45 Фирми на Христо Симеонов Николов 

Групата включва 2 български фирми чийто собственик и управител е Христо Симеонов Николов - "Булстал" ЕООД 
и "Рувекс - 2004" ЕООД. Те имат общо 4 проекта за 5 ветрогенератора с обща мощност 9,5 MW в землището на 
село Пролез, одобрени без ОВОС през 2008 и 2009 г. Два от проектите са обявени от РИОСВ Варна с изтекла 
давност към ноември 2013 г. Другите два проекта все още не са реализирани, като на терен през февруари 2014 г. 
е установено че няма стартирали строителни дейности. Давността на тези два проекта би трябвало да е изтекла 
през юни 2014 г.  

 

Група 46 Фирми с участието на Димчо Георгиев Линков 

Групата включва 7 български фирми, в чието управление участва или е участвал Димчо Георгиев Линков, както и 
една американска компания – "Грийнерджи" Холдингс. Три от фирмите - "Ист Уинд" ООД, "Ин Навигатор" ЕООД и 
"Рамина - 04" ЕООД са собственост на една фирма - "Сме Уинд" ЕООД, чийто едноличен собственик е Димчо 
Георгиев Линков, но той участва и в управлението и на дъщерните фирми. Бил е управител и съдружник във 
фирмата "Български Ветроцентрали" ЕООД до 2008 г., което означава че е бил в управлението на фирмата, когато 
е одобряван неин проект за ветрогенератори в Добруджа. В тази фирма до 2008 г. като съдружник е участвал и 
Стоян Цалов Пелтешки, който е пряко обвързан с фирмите от група 38. Впоследствие и сега фирмата "Български 
Ветроцентрали" ЕООД се притежава от американската компания "Грийнерджи" Холдингс. До 2008 г. като 
съдружник във фирмата (когато тя е инвестирала във ветроенергийни проекти в Добруджа) е участвала фирмата 
"Линк" ООД. Тя прехвърля дяловете си на "Енкон Сървисис" ООД, която по-късно прехвърля дяловете си на 
"Грийненерджи" Б.В. – чуждeстранна компания от Нидерландия, която пък прехвърля дяловете си на 
"Грийнерджи" Холдингс. 

Групата има 8 проекта за 8 ветрогенератора с обща мощност 18,5 MW в землищата на селата Бдинци, 
Доброплодно, Ягнило и Селце. Шест от проектите а одобрени без ОВОС през 2006, 2008 и 2009 г. Два от тях са 
обявени от РИОСВ Варна като такива с изтекла давност към ноември 2013 г. Другите 4 проекта все още не са 
реализирани (към февруари 2014 г.), но давността им би трябвало да изтече до юни 2014 г. Два от проектите в 
групата са в процедура по ОВОС – единият от 2009, а другият от 2010 г. 

 

Група 47 Фирми на Габриела Людмилова Найденова 

Групата включва 3 български фирми, чийто собственик и управител е Габриела Людмилова Найденова - "Уинком" 
ЕООД, "ВТК" ЕООД и "Каптива Хидро" ЕООД. Само първите две фирми имат проекти за ветрогенератори, а 
"Каптива Хидро" ЕООД на практика притежава "Уинком" ЕООД. Фирмите имат 2 проекта (по един на "Уинком" 
ЕООД и "ВТК" ЕООД) за 2 ветрогенератора с обща мощност 1 MW, които са одобрени без ОВОС. Единият е 
одобрен през 2005 г. в землището на град Каварна и е в експлоатация, а другият е одобрен през 2008 г. в 
землището на село Соколово и е обявен от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. 
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Група 48 Фирми, свързани с "Гео Пауър" ООД и "Ей И Ес Гео Енерджи" ООД 

Групата включва 4 български фирми и 1 чуждестранна фирма, които са свързани с фирмата "Ей И Ес Гео Енерджи" 
ООД, притежаваща ветропарка „Свети Никола”, който е част от наказателната процедура "Калиакра". Фирмата 
"Ей И Ес Гео Енерджи" ООД е собственост на "Гео Пауър" ООД и "Ей И Ес Уинд Инвестмънтс II" Б.В.- Холандия. 
"Гео Пауър" ООД е фирмата, внесла предложението за проект и получила одобрение за изграждане на 
ветропарка. Тя е собственост на фирмите "Гео-Ватт България" ЕООД, "Гео Технолоджи" ЕООД и "Гео Сорс" ЕООД. 
Фирмите "Ей И Ес Гео Енерджи" ООД и "Гео Пауър" ООД имат един и същ управител - Димитър Михайлов Христов 
(съвместно с други управители), който е собственик на "Гео Сорс" ЕООД. 

Ветропаркът „Свети Никола” включва 47 ветрогенератора с обща мощност 94 MW, разположен в по-голямата си 
част в ОВМ Калиакра. Характерно за този проект е, че през 2005 г. инвеститорът "Гео Пауър" ООД е внесъл 6 
отделни проекта с малък брой ветрогенератори, които са одобрени без ОВОС с 6 последователни решения. Този 
процес вероятно е щял да продължи, но БДЗП обжалва въпросните 6 решения и те са отменени от МОСВ. След 
това инвеститорът внася едно предложение за целия проект, което е одобрено, въпреки отрицателни становища 
и обжалване. Сега ветропаркът оперира и е обект на съдебно дело в Европейския съд. 

 

Група 49 Фирми "Дарос Енерджи" ООД и "Рода Енерджи" ЕООД 

Включва 2 фирми на един адрес и сходен предмет на дейност без друга явна връзка - "Дарос Енерджи" ООД и 
"Рода Енерджи" ЕООД, и още 3 български и 1 офшорна фирма. Фирмата "Дарос Енерджи" ООД до март 2012 г. е 
била собственост на "БМС Сервиз" ООД и "Международна Транспортна Компания - МТК" ООД. "БМС Сервиз" 
ООД е собственост на "МТК Груп" ООД, която пък е собственост на офшорната компания „Панпар” ООД 
(Сейшели). 

Групата има 3 проекта за 5 ветрогенератора с обща мощност 5,5 MW в землищата на селата Раковски и Поручик 
Чунчево. И трите проекта са одобрени без ОВОС през 2007 и 2008 г. Два от проектите са обявени като такива с 
изтекла давност, но третият проект , одобрен с решение ВА 135-ПР/2007 не е включен в справката, поради което 
статутът на този проект е неясен. 

Група 50 Фирми "Грийнланд" ООД, "Еко Ню Енерджи" ЕООД и "Дружество за възобновяема енергия" ООД 

Групата включва 4 български фирми, свързани помежду си чрез собственост (фигура 17) и имащи проекти за 
ветрогенератори в Добруджа. "Еко Ню Енерджи" ЕООД е собственост на "Ринюабъл Енерджи Инвестмънт" ООД, а 
тя от своя страна е собственост на фирмите "Грийнланд" ООД и "Дружество за възобновяема енергия" ООД.  

Групата има 12 проекта за 14 ветрогенератора с обща мощност 24 MW. 11 от проектите са в землището на село 
Хаджи Димитър, одобрени без ОВОС в периода 2006 – 2008 г. и всички те са обявени от РИОСВ Варна като 
проекти с изтекла давност към ноември 2013 г. За два от проектите обаче, през 2010 г. РИОСВ Варна се 
произнася, че е необходима оценка за съвместимост, базирайки се на старите решения, докато все още са били в 
сила - ВН 10-ОС/2010 и ВН 11-ОС/2010. Няма следващи решения по ОС, затова тези ветрогенератори се водят в 
процедура по ОС, въпреки че оригиналните решения са вече с изтекла давност. Дванадесетият проект е в 
землището на село Стожер и е в процедура по ОВОС от 2009 г. насам. 
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Фигура 17. Връзки между фирмите от група 50 

 

Група 51 Фирми на "Стеалит" ООД 

Групата включва 4 български фирми, от които 3 имат проекти за ветрогенератори в Добруджа - "Екоенерджи 55" 
ООД, "Стеалит Трейд" ООД и "Стеалит" ООД. На практика "Стеалит" ООД е собственик на "Екоенерджи 55" ООД 
заедно с "Фотосолар 33" ЕООД, както и собственик на "Стеалит Трейд" ООД. През 2007 и 2008 фирмите 
"Екоенерджи 55" ООД, "Стеалит Трейд" ООД и "Стеалит" ООД имат 6 отделни проекта в землищата на селата 
Божурец и Топола, одобрени без ОВОС. Всички тези проекти са обявени от РИОСВ Варна като проекти с изтекла 
давност към ноември 2013 г., но междувременно през 2010 г. те са включени в един проект  с възложител 
"Екоенерджи 55" ООД, който е преминал процедура по ОВОС и е одобрен през 2011 г. Подадената от РИОСВ 
Варна информация в случая не отговаря на фактическата обстановка. Проектът е обжалван от БДЗП, но жалбата е 
отхвърлена от МОСВ. Проектът е за 9 ветрогенератора с обща мощност до 40,5 MW. 

 

Група 52 Фирми на "Еолика" 

Испанската компания "Еолика" има две регистрирани фирми в България, които имат проекти за изграждане на 
ветрогенератори - "Еолика България" АД и "Еолика Суворово" АД. Те имат общо 4 проекта за 77 ветрогенератора 
с обща мощност 201 MW в землищата на селата Доброплодно, Николаевка, Ягнило, Дръндар и Суворово. 
Единият от проектите е на "Еолика България" АД. Той е одобрен с ОВОС и е реализиран, в експлоатация. Има още 
един проект, който е одобрен с ОВОС, но все още не е реализиран. Другите два проекта са в процедура по ОВОС 
от 2011 г.  

 

Група 53 Фирми свързани с "Инос 1" 

Фирмата "Инос-1" ООД е собственик на ветропарка „Калиакра”, който е обект на наказателната процедура 
Калиакра. Фирмата е акционер във фирмата "Калиакра Уинд Пауър" АД, която сега управлява ветропарка, както и 
собственик на фирмата „Български вятърни централи” (фигура 18). Тази фирма също имаше проект за изграждане 
на ветрогенератори в съседство с ветропарк „Калиакра”, но проектът бе спрян поради обявяването на защитена 
зона „Калиакра”. Сега фирмата има само един проект, реализиран в хода на съдебна процедура поради 
издадено от РИОСВ решение за предварително изпълнение. Той включва 34 ветрогенератора с обща мощност 34 
MW в землището на село Българево, в защитена зона „Калиакра”. 



Анализ на развитието на ветроенергийния сектор в България, район Добруджа, и състоянието му към месец март 2014 г. 
 52 

 

Фигура 18. Връзки между фирмите от група 53 

 

Група 54 Фирми с участието на Даниел Георгиев Александров 

В тази група се включват 10 свързани помежду си фирми, чрез общ управител и чрез собственост. Физическото 
лице Даниел Георгиев Александров участва в управлението на две фирми, имащи проекти за ветрогенератори в 
Добруджа - "Рослин Капитал Партнърс-България" ООД и "Серес" ЕАД. Той е бил управител на фирма "Серес" ЕАД 
до септември 2013 г. Тази фирма е собственост на „Ромфарм Компани” ООД. До септември 2013 г. в съвета на 
директорите на "Серес" ЕАД е имало две фирми - "Европа Капитал Мениджмънт" ООД и "Паладин Риалти 
Мениджмънт" ООД. Втората фирма е собственост на "Рослин Капитал Партнърс-България" ООД и "Делкреде" 
ООД. "Делкреде" ООД е собственост на „Калекс-В” ЕООД. "Рослин Капитал Партнърс-България" ООД от воя 
страна е собственост на три фирми – 2 български ("Касторама" ООД и "Асетс Мениджмънт" ЕООД) и една 
кипърска ("Промитериа Ентърпрайсис" Лимитид). 

Групата има 13 проекта за 16 ветрогенератора с обща мощност 32,6 MW в землищата на селата Горичане, 
Горун, Царевец и Стефан Караджа. Всички те са одобрени без ОВОС през 2007 и 2008 г. и не са изградени до 
февруари 2014 г. Девет проекта са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г., а един е 
трябвало да стане с изтекла давност в края на ноември 2013 г., затова в настоящия доклад се води като одобрен и 
неизграден. Три от проектите би трябвало да са с изтекла давност, но не са посочени в справката на РИОСВ Варна, 
затова се водят с неясен статут. 

 

Група 55 Фирми на Георги Иванов Шкретов 

Физическото лице Георги Иванов Шкретов има две фирми "Крес - 2004" ЕООД и "Крес - 92" ЕООД. Той има един 
проект за два ветрогенератора с обща мощност 0,8 MW в землището на село Василево, одобрен без ОВОС през 
2005 г. Проектът не е реализиран и към ноември 2013 г. е обявен от РИОСВ Варна за проект  изтекла давност. 
Макар проектът да е внесен от физическо лице, вероятно една от двете фирми стои зад него. 

 

Група 56 "Виндщром България" ООД 

Групата включва проекти на фирма "Виндщром България" ООД и Ирена Божидарова Лукич-Дерейчик, която се 
явява управител на "Виндщром България" ООД. Фирмата е собственост на чуждестранно юридическо лице с 
неясен произход - "Възобновяващи се от въздушното течение енергийни източници ООД И КО" КД. 

Групата има 3 проекта за 4 ветрогенератора с обща мощност 6,1 MW в землищата на селата Генерал Тошево и 
Александрия.  И трите проекта са одобрени без ОВОС през 2006 и 2009 г., които към февруари 2014 г. не са 
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построени. Проектът, одобрен през 2006 г., не е посочен в справката на РИОСВ Варна като такъв с изтекла 
давност, поради което е със статут с неясен произход. 

 

Група 57 Семейство Момчеви -  фирма "Ветро - Енерджи 2008" ООД 

В тази група са включени проекти на Калоян Йорданов Момчев и Йордан Милев Момчев, и на фирма "Ветро - 
Енерджи 2008" ООД, на която Калоян Йорданов Момчев е един от управителите и собствениците. Явно проектите 
внесени от семейство Момчеви са на практика проекти на "Ветро - Енерджи 2008" ООД. 

Групата има 3 проекта за 16 ветрогенератора с обща мощност 65 MW в землищата на селата Телериг, Северци и 
Ефрейтор Бакалово, които са в процедура по ОВОС от 2009 г. насам. Процедурата не е завършена. 

 

Група 58 Фирми на "Фолксуинд България" ГМБХ 

В тази група се включва българската фирма "Див Уинд" ООД, която е собственост на германската компания 
"Фолксуинд България" ГМБХ. Днес фирмата "Див Уинд" ООД е заличена от търговския регистър и е 
преобразувана в "Див Уинд" АД. В съвета на директорите на новата фирма има много чужденци, но не е ясно 
дали са германци.  

Групата има 2 проекта за 74 ветрогенератора с обща мощност 185,5 MW в землищата на селата Дропла, Дъбрава, 
Соколово и Царичино. Единият проект, за 73 ветрогенератора, е одобрен през 2012 г. Другият проект, за един 
ветрогенератор е в процедура по ОВОС от 2012 г. насам. За него преди има друго решение ВА 370-ПР/2007 за 
одобряване на проекта без ОВОС. Това решение е обявено от РИОСВ Варна за решение с изтекла давност, но това 
не отговаря на фактическата обстановка предвид следващото решение да се извърши ОВОС. 

 

Група 59 "ВЕС Белгун" ООД 

Групата включва 4 свързани помежду си фирми. "Вес Белгун" ООД е собственост на българските фирми "Вятърни 
Енергийни Системи" ООД и "АБО Винд България" ЕООД. Втората фирма е собственост на немската фирма "АБО 
Винд" АД. Фирмата има един проект за 12 ветрогенератора с обща мощност 36 MW в землището на село Белгун, 
одобрен с ОВОС през 2012 г. Проектът не е реализиран към февруари 2014 г. 

 

Група 60 "Енерджи Инвест" ЕАД 

Фирмата "Енерджи Инвест" ЕАД е собственост на българската фирма "Адванс Екуити Холдинг" АД. Тя има  общо 6 
проекта за 33 ветрогенератора с обща мощност 77,4 MW, като 3 от проектите (за общо 25 ветрогенератора) са в 
землището на село Гурково, а останалите – в землищата на селата Видно и Дъбрава. Най-големият проект на 
фирмата на практика обединява 19 други проекта за единични ветрогенератори, от които 16 са одобрени без 
ОВОС, а за три има решение да се извърши ОВОС. Тези проекти са закупени от фирмата "Еко Енерджи" ООД 
(група 8), обединени са в един и за целия проект в края на 2009 г. е решено да се извърши ОВОС. В края на 2011 г. 
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излиза решение на РИОСВ Варна, че прекратява процедурата по ОВОС по искане на инвеститора8

 

 и оставя в сила 
предходните решения за одобряване на ветрогенераторите. Реализирането на проекта не е стартирало към 
февруари 2014 г.  Други 2 проекта на "Енерджи Инвест" ЕАД са одобрени без ОВОС в средата на 2012 г. (преди 
влизане на промените в закона) на основание на вече издадени решения за одобряване без ОВОС, които са били 
на фирмата "Еко Енерджи" ООД. Едно от решенията (ВА 89-ПР/2012), включва ветрогенератори от две от 
решенията, цитирани в решенето за прекратяване на процедурата по ОВОС на големия ветропарк. Така 
инвеститорът пак намира начин да промени параметрите на вече одобрени ветрогенератори, като ги оформя в 
отделен проект. Другото решение (ВА 91-ПР/2012) се основава на решение, което РИОСВ Варна обявява през 
ноември 2013 г., че е с изтекло правно действие (ВА 375-ПР/2007). Очевидно поради влязлото в сила решение от 
2012 г., това не отговаря на фактическата обстановка. Останалите три проекта на фирмата (в землищата на селата 
Видно и Дъбрава) са одобрени без ОВОС през 2006, 2007 и 2008 г. От тях най-рано одобреният проект, който е за 
4 ветрогенератора, е реализиран и е в експлоатация. Проектът, одобрен през 2008 г. е обявен от РИОСВ Варна 
като такъв с изтекла давност към ноември 2013 г., но проектът от 2007 г. не е посочен в справката, поради което е 
с неясен статут. 

Група 61 "Пне Винд Парк Добруджа" ООД 

Групата включва две български фирми - "Пне Винд Парк Добруджа" ООД и "Ветропарк Добруджа" ООД, както и 
една немска компания - "Пне Уинд Аусланд" ГМБХ. Фирмата "Пне Винд Парк Добруджа" ООД е съвместна 
собственост на "Ветропарк Добруджа" ООД и "Пне Уинд Аусланд" ГМБХ.  

Групата има 2 проекта за 85 ветрогенератора с обща мощност 212,5 MW в землищата на селата Балканци, 
Василево и Средина. Двете български фирми са внесли две отделни предложения за ветропаркове през 2009 и 
2011 г., които са обединени в една процедура по ОВОС. През май 2012 г. РИОСВ Варна одобрява целия 
ветропарк, като издава и решение за предварително изпълнение. Строителството на ветропарка не е стартирало 
към ноември 2013 г. 

 

Група 62 "СРС-България" ООД 

Групата включва 2 български и 2 немски фирми. Фирмата с проект за ветрогенератори в Добруджа - "СРС - 
България" ООД е собственост на трима съдружници - "Ники Бест" ЕООД, "Уиндфарм Холдинг" ООД и "Уинвест 
Финанциерунгс-Сервиз Бетайлигунгс" ООД.  

Групата има 2 проекта за 108 ветрогенератора с обща мощност 324 MW в землищата на селата Добрево, 
Овчарово, Сливенци, Свобода, Александър Стамболийски, Сърнино и Сираково. Двата ветропарка са в различни 
части на Добруджа и са одобрени с ОВОС през 2011 и 2012 г. Решението за одобряване на ветропарка, който се 
намира в източната част на Добруджа, в землищата на селата Сираково, Сърнино и Александър Стамболийски - 
ВА-9/2012, е отменено с решение на министъра на околната среда и водите през април 2014 г. Изграждането на 
другия ветропарк не е стартирало към февруари 2014 г. 

 

                                                           
8 Инвеститорът иска частично прекратяване на процедурата, за онез ветогенератори, за които има вече издадени решения по преценка че не е необходим 
ОВОС, поради получено отрицателно становище от РИОСВ Варна за качеството на доклада по ОВОС 
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Група 63 Фирми на Денка Крумова Тоткова 

Две фирми са свързани с лицето Денка Крумова Тоткова - "Виа Венти" ООД и "Виа Венти 1" ООД. Тя е била 
съсобственик и управител на фирмата "Виа Венти" ООД, по времето когато е кандидатствала с проекти за 
ветрогенератори в Добруджа. Денка Тоткова все още е собственик и управител на другата фирма -  "Виа Венти 1" 
ООД. В нея съсобственици са Павел Иванов Николов и Любомир Ценков Томов. Тази група има 3 проекта за 4 
ветрогенератора с обща мощност 9,6 MW в землищата на селата Крупен и Горун: единият с възложител Денка 
Тоткова и Павел Николов, другият с възложител Любомир Томов, а третият - с възложител "Виа Венти" ООД. 
Проектът на "Виа Венти" ООД  първоначално е бил одобрен без ОВОС през 2008 г., като тогава е внесен от Денка 
Тоткова. През 2012 г. проектът е одобрен отново без ОВОС на база на предходното решение - ВА 151-ПР/2008. 
Това решение е обявено от РИОСВ Варна като загубило давност, но това не отговаря на фактическата обстановка, 
тъй като е основание за издаване на по-ново решение за същия проект. Другите два проекта са в процедура по 
ОВОС от 2009 г. 

 

Б. Инвеститори, разделили проектите си на части 

 

100 "БГ Енерджи" АД 

Фирмата има 3 проекта за 3 броя ветрогенератори с обща мощност 4,5 MW в землището на село Раковски, които 
са одобрени без ОВОС с последователни решения от една и съща дата - 20.6.2008. За един от проектите има 
предходно решение  от 2006 г. с инвеститор "Фрея" ЕООД -  да се извърши ОВОС. Проектите не са реализирани 
към февруари 2014 г. И трите решения от 2008 г. са обявени от РИОСВ Варна за решения с изтекла давност. 

 

101 "Беведе" ООД 

Фирмата има 3 проекта за 80 ветрогенератора за общо 239 MW в землищата на селата Абрит, Добрин, Свобода, 
Божурово, Добрево и Овчарово. Двата проекта са за единични ветрогенератори и са одобрени в края на 2008 г. 
без ОВОС. Все още не са изградени, така че би трябвало към февруари 2014 г. да са загубили давност. Третият 
проект е ветропарк от 78 ветрогенератора, който е предложен в три отделни части, като и за трите предложения 
РИОСВ е издал решение да се извърши ОВОС през 2009 и 2010 г. През 2013 г. РИОСВ Варна издава ново решение 
за прекратяванена процедурата по ОВОС за трите части на проекта, тъй като не е постъпила документация от 
страна на инвеститора. 

 

102 "Вен Инвест-В" ЕООД 

Фирмата има 1 проект за 19 ветрогенератора с обща мощност 38 MW в землищата на селата Гурково, Селце, 
Видно и Иречек, одобрен с ОВОС през 2011 г. Част от ветрогенераторите са одобрени с 5 предишни решения през 
2008 г. без ОВОС. Техни възложители са били фирмите "РМ Тауър" ЕООД (от група свързани фирми 33, 
разгледана по-горе), "Луксор Груп" ЕООД, "Уинд стейт" ЕООД и "Легал енерджи" ООД (всички от група 23 – 
фирмите на Любов Дамянова Лазарова). Възможно е проектите да са закупени от фирмата или да има някаква 
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друга връзка между фирмите, която не може да се установи документално чрез Търговския регистър. Към 
февруари 2014 г. реализирането на проекта все още не е стартирало. 

 

103 "Борко" ЕООД 

Фирмата има 8 проекта за 29 ветрогенератора с обща мощност 23,2 MW в землищата на град Шабла и селата 
Горичане и Сърнино. Пет от проектите, за общо 15 ветрогенератора, са одобрени без ОВОС в рамките на по-
малко от месец през 2007 г., както и още 2 проекта  - в един ден през 2008 г. До 14 февруари 2014 г. проектите не 
са реализирани. Две от тези решения са обявени  от РИОСВ Варна като такива с изтекла давност към ноември 
2013 г. Другите пет би трябвало също да са с изтекла давност, но не са посочени в справката на РИОСВ Варна, 
затова статутът им е неясен. Осмият проект е одобрен с ОВОС през 2008 г., като от него вече са изградени и 
оперират 8 ветрогенератора, а още 2 са одобрени, но не изградени. 

 

106 "Челопечене Уиндс" ЕООД 

Фирмата "Челопечене Уиндс" ЕООД е собственост на датската фирма "Селце ДК 1 АпС". Има 7 отделни проекта за 
7 ветрогенератора с обща мощност 21 MW в землището на село Челопечене, одобрени без ОВОС в периода 5 
август – 1 септември 2008 г. До февруари 2014 г. проектите не са реализирани. Обявени са от РИОСВ Варна като 
такива с изтекла давност към ноември 2013 г. 

 

107 "Вестро" АД 

Фирмата има 4 проекта за 5 ветрогенератора с обща мощност 10,5 MW в землището на село Дебрене, одобрени 
без ОВОС на 3 юни 2008 г. и 7 юли 2008 г. Нито един от проектите не е реализиран или стартирал на терен  към 
февруари 2014 г. Два от проектите са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г., но другите 
2 проекта не са посочени в справката и затова са с неясен статут.  

 

 

108 "Винд Екосистемс” ЕООД 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 1,2 MW в землището на село Любен Каравелово, 
одобрен без ОВОС през юли 2007 г. И двата проекта не са реализирани и са обявени от РИОСВ Варна с изтекла 
давност към ноември 2013 г. 

 

112 "Добротич уинд" ЕАД 

Фирмата има 2 проекта за 128 ветрогенератора с обща мощност 299 MW в землищата на селата Добротич, 
Есеница, Калоян, Искър, Михалич, Момчилово, Средно село. Двата проекта са съседни. Единият проект е одобрен 
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в средата на 2011 г. с ОВОС и решение за предварително изпълнение, но все още не е реализиран. Другият 
проект е в процедура по ОВОС от 2012 г. 

 

113 "Еко енерджи Варна" ООД 

Фирмата има 3 проекта за 3 ветрогенератора с обща мощност 8,5 MW в землищата на селата Пролез и Горичане. 
Два от проектите се одобрени без ОВОС на 22 април 2008 г. и не са реализирани до февруари 2014 г., но не са 
посочени в справката на РИОСВ Варна за проектите с изтекла давност, затова статутът им е неясен. Третият проект е 
в процедура по ОВОС от 2010 г. насам. 

 

114 "Еко Пауър Енерджи” ЕООД 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 5 MW в землището на село Камен бряг, одобрени 
без ОВОС през 2007 г. Проектите не са реализирани и са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 
2013 г. 

 

117 "Ен електрик" ЕООД 

Фирмата има 6 проекта  за 9 ветрогенератора с обща мощност 8,7 MW в землището на село Любен Каравелово. Два 
от проектите са одобрени без ОВОС през 2008 г. Те не са реализирани и са обявени от РИОСВ Варна с изтекла 
давност. Останалите проекти са в процедура по ОВОС, като два от проектите са в процедура от 2007 г., един от 
проектите – от 2009 г. и един от проектите – от 2010 г. 

 

118 "Енерги Проект Норд" ЕООД 

Фирмата има 9 проекта за 10 ветрогенератора с обща мощност 30 MW в землищата на село Горун и град Шабла. 
Всички са одобрени без ОВОС – 4 от тях на 10.9.2007 г., два – на 3.10.2007 г., а останалите три – в края на 2008 г. 
Нито един от проектите не е реализиран до февруари 2014 г. Осем са обявени от РИОСВ Варна като такива с 
изтекла давност към ноември 2013 г. Един от проектите има и предишно решение от 2007 г. с инвеститор друга 
фирма, което е обявено от РИОСВ Варна за решение с изтекла давност, но на негово място има друго, чиято 
давност би трябвало да изтече в края на 2013 г. Няма официално потвърждение от РИОСВ Варна, че второто 
решение също е с изтекла давност. 

 

119 "Енергоконсулт" ЕООД 

Фирмата има 2 проекта за 13 ветрогенератора с обща мощност 26 MW в землищата на селата Соколово и 
Карвуна. Единият проект, за 2 ветрогенератора, е одобрен без ОВОС през 2009 г. Той не е изграден и неговата 
давност би трябвало да е изтекла през март 2014 г. Другият проект е в процедура по ОВОС от 2009 г. 
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120 "Енерджи актив" ЕООД 

Фирмата има 4 проекта за 6 ветрогенератора с обща мощност 3 MW в землищата на селата Раковски и Селце, 
одобрени без ОВОС на 14.2.2007 г. и 11.4.2007 г. Нито един от проектите не е реализиран и са обявени от РИОСВ 
Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. 

 

121 "Мусони" ООД 

Фирмата има 2 проекта за 4 ветрогенератора с обща мощност 9 MW в землището на село Бежаново, одобрени 
без ОВОС. Нито един от проектите не е реализиран към февруари 2014 г. Единият проект е одобрен през 2008 г. и 
е посочен  от РИОСВ Варна като проект с изтекла давност. Възложител на този проект е била Галина Караиванова, 
която е собственик и управител на „Мусони” ООД. Другият проект е одобрен през 2011 г. на базата на две 
предишни последователни решения за единични ветрогенератори, издадени в един ден с решението за проекта, 
описан по-горе – 21 април 2008 г. Тези проекти са били подавани от физически лица. 

 

122 "Еоник" ООД 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 5 MW в землището на село Бдинци, одобрени без 
ОВОС в началото на 2009 г. Нито един от проектите не е реализиран или стартирал към февруари 2014 г. 
Давността на решенията им изтича в началото на 2014 г. 

 

 

123 "ИВЦ България ВП 5" ЕООД 

Фирмата "ИВЦ България ВП 5" ЕООД е собственост на немската компания "Иновативе Винд Консептс" ГмбХ. Тя 
има 2 проекта за 75 ветрогенератора с обща мощност 225 MW в землищата на селата Земенци, Лозенец, Загорци, 
Бистрец, Крушари и Северци, като двата проекта са съседни. Единият от тях е одобрен в средата на 2012 г., но 
към февруари 2014 г. изграждането му все още не е стартирало. Другият проект е в процедура по ОВОС от 
началото на 2012 г. През април 2014 г. е обявен експертен съвет в РИОСВ Варна за разглеждане на готовия 
доклад по ОВОС за втория проект, но инвеститорът оттегля доклада си в деня на експертния съвет. 

 

124 "Кванта-Пловдив" Кооперация 

Фирмата има 4 проекта за 6 ветрогенератора с обща мощност 7,8 MW в землищата на селата Водица и Любен 
Каравелово. Два от тях са одобрени без ОВОС през 2007 и 2008 г. и не са реализирани до февруари 2014. Единият 
проект е обявен от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г., а решението за другия би трябвало да 
загуби давност през декември 2013 г., но не е официално обявено от РИОСВ Варна. Другите два проекта са в 
процедура по ОВОС съответно от 2007 и 2010 г. 
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126 "Космос Инженеринг" ЕООД 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 2 MW в землището на село Селце, одобрени без 
ОВОС на 23 август 2005 г. Нито един от проектите не е реализиран и са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност 
към ноември 2013 г. 

 

129 Асен Димитров Вълков - кооперация "Вихър" 

Физическото лице Асен Димитров Вълков няма връзка с фирми, записани в Търговския регистър, но е 
председател на кооперация „Вихър”. Лицата, възложители на ветроенергийни проекти заедно с него - Камен 
Асенов Димитров и Мария Калчева Вълкова, вероятно са негови роднини. През 2008 г. те са внесли четири 
отделни проекти за ветрогенератори в землището на село Сенокос, които са били одобрени без ОВОС. Към 
февруари 2014 г. изграждането им на терен все още не е стартирало. През ноември 2013 г. РИОСВ Варна обявява 
и четирите решения като такива с изтекла давност. Това обаче не отговаря на фактическата обстановка, тъй като 
тези четири решения са послужили като основание през май 2012 г. да бъде одобрен без ОВОС един нов проект 
за 4 ветрогенератора с обща мощност 12 MW. 

 

 

131 "Ребел" ЕООД 

Фирмата има 8 проекта за 14 ветрогенератора с обща мощност 37,5 MW в землищата на селата Видно, Нейково и 
Иречек. Всички са одобрени  през април 2009 г. и към февруари 2014 г. не са реализирани или стартирали. 
Давността на решенията би трябвало да изтече през април 2014 г. Фирмата е свързана с други фирми, но те нямат 
инвестиционни предложения в Добруджа. 

 

132 "Санара Билд" ЕООД 

Фирмата има 6 проекта за 7 ветрогенератора с обща мощност 20,5 MW в землището на село Вранино, одобрени 
без ОВОС в периода март – август 2008 г. Нито един от тях не е реализиран или стартирал до февруари 2014 г. 
Четири от проектите са обявени от РИОСВ Варна за такива с изтекла давност към ноември 2013 г. Другите два 
проекта не са посочени в справката, макар че би следвало да са също с изтекла давност, затова са с неясен статут. 

 

133 "Сивал 2000" ЕООД 

Фирмата има 3 проекта за 3 ветрогенератора с обща мощност 4,5 MW в землището на село Пролез. Всички 
проекти са одобрени без ОВОС през 2008 и 2009 г. и не са реализирани до февруари 2014 г. Проектът от 2008 г. е 
обявен с изтекла давност към ноември 2013 г. Давността на решенията на другите два проекта са изтекли през 
януари и юни 2014 г., но към датата на разработване на настоящия доклад официално са в сила.  
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135 "Екопауър Проджект" ЕООД 

Фирмата "Екопауър Проджект" ЕООД има 1 проект за 2 ветрогенератора с обща мощност 5 MW в землището на 
село Царичино, който е в процедура по ОВОС от 2010 г. Одобреният проект е с възложител Александър Теодоров 
Алексиев, който се явява управител и собственик на фирмата. 

 

136 "Сторм-58" ЕООД 

Фирмата има 6 проекта за 6 ветрогенератора с обща мощност 15,5 MW в землищата на селата Крушари, 
Полковник Савово, Земенци и Загорци. Три от тях са одобрени на 10 юни 2008 г., а останалите – в периода януари 
– март 2009 г. Само 2 от проектите са внесени от фирмата като юридическо лице, а останалите  - от името на 
управителя и собственик на фирмата Валентин Стоянов Иванов, като физическо лице. Нито един от проектите не 
е реализиран до февруари 2014 г. Всички са одобрени без ОВОС. Проектите, одобрени през 2008 г., са обявени от 
РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. Проектите, одобрени през 2009 г., са в сила до март 2014 г., 
но към ноември 2013 г. са все още в сила. 

 

138 "Тесса енерджи" ООД 

Фирмата има 3 проекта за общо 21 ветрогенератора с обща мощност 42 MW в землищата на град Балчик и селата 
Тригорци и Кремена, одобрени без ОВОС през 2007 и 2009 г. Два проекта са одобрени през 2009 г. в един ден с 
две поредни решения. Нито един от тях не е реализиран до февруари 2014 г. Те би трябвало да изгубят давност 
през февруари 2014 г. Проектът за 4 броя ветрогенератори, одобрен през 2007 г., е обявен от РИОСВ Варна с 
изтекла давност към ноември 2013 г.  

Фирмата „Тесса Енерджи” ООД е фирмата инвеститор на вятърния парк до Балчик, който през 2004 г. бе одобрен 
с ОВОС и обжалван от БДЗП и за който бе открито досие в Бернската конвенция. Ветропаркът не бе изграден и 
разрешителното му изгуби давност след 5 години – т.е. през 2009 г. 

 

142 "ЦИД Атлас" ЕООД 

Фирмата има 3 проекта за 5 ветрогенератора с обща мощност 6,95 MW в землищата на селата Видно, Вранино и 
Българево, които са одобрени без ОВОС през 2006, 2007 и 2008 г. Един от проектите е в експлоатация (в 
землището на село Вранино). Другите два проекта не са реализирани и са обявени от РИОСВ Варна с изтекла 
давност към ноември 2013 г. На местоположението на проекта в землището на село Българево в последствие 
(след 2006 г.) се предвиждат инвестиционни проекти за жилищно строителство, фотоволтаици и овощни градини 
от други инвеститори. През есента на 2013 г. имотът е включен в изграждаща се мащабна овощна градина в ЗЗ 
„Калиакра”, която също е обект на наказателната процедура „Калиакра”. 

 

143 Ани Желязова Костова 

Ани Желязова Костова не е намерена в Търговския регистър като управител, съдружник или собственик на 
фирма. Тя има два проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 5 MW в землището на град Каварна. Те са 
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одобрени без ОВОС в началото на 2009 г. и са реализирани, в експлоатация. Не ни е известно кой е настоящият 
им собственик – дали г-жа Костова или някое юридическо лице. 

 

144 Георги Цеков Николов   

Георги Цеков Николов не е намерен в Търговския регистър като управител, съдружник или собственик на фирма. 
Той има два проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 4 MW в землището на село Дропла. За тях има 
издадени 2 последователни решения на РИОСВ Варна от 27.1.2010 г., които постановяват да се извърши ОВОС. От 
тогава процедурата по ОВОС не е приключила. 

 

145 Антон Иванов Чернев - "Вентус Нострум" АД 

Антон Иванов Чернев  е член на съвета на директорите на фирмата"Вентус Нострум" АД. Фирмата има 1 проект за 
1 ветрогенератор с мощност 1,6 MW в землището на село Горичане, одобрен без ОВОС през 2008 г. Проектът не е 
реализиран и е обявен от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. 

 

146 Добринка Пенчева Бояджиева 

Добринка Пенчева Бояджиева не е намерена в Търговския регистър като управител, съдружник или собственик 
на фирма. Тя има два проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 5,6 MW в землището на село Спасово, 
одобрени без ОВОС през 2008 г. И двата проекта не са реализирани до февруари 2014 г., и са обявени от РИОСВ 
Варна като такива с изтекла давност към ноември 2013 г.  

 

148 Ивайло Иванов Пенев - "Универсал Енерджи" ЕООД 

Ивайло Иванов Пенев е управител на "Универсал Енерджи" ЕООД според Търговския регистър. Фирмата не е 
подавала проекти, но Ивайло Иванов Пенев, като физическо лице има 3 проекта за 3 ветрогенератора с обща 
мощност 9 MW в землището на село Могилище, одобрени без ОВОС през 2008 г. и 2009 г. Нито един от проектите 
не е реализиран до февруари 2014 г. Два от тях, одобрени през 2008 г., са обявени от РИОСВ Варна като такива с 
изтекла давност. Третият проект би трябвало да  изгуби давност през юни 2014 г. 

 

149 Йовчо Великов Иванов 

Йовчо Великов Иванов не е намерен в Търговския регистър като управител, съдружник или собственик на фирма. 
Той има два проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 4,2 MW в землището на село Хаджи Димитър, 
одобрени без ОВОС през 2006 и 2007 г. Единият проект е посочен от РИОСВ Варна като такъв с изтекла давност 
към ноември 2013 г., но другият не е посочен в справката поради което е с неясен статут.  
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150 Костадин Живков Тодоров и Иван Живков Тодоров 
Костадин Живков Тодоров и Иван Живков Тодоров са физически лица с явна родствена връзка. В търговския 
регистър не са намерени фирми, в които някой от двамата да участва като управител, съдружник или собственик. 
Те имат 3 проекта за 4 ветрогенератора с обща мощност 6,85 MW в землищата на селата Селце, Могилище, 
Иречек, одобрени без ОВОС в края на 2008 г. Нито един проект не е реализиран до февруари 2014 г. Два са 
посочени от РИОСВ Варна, като такива с изтекла давност към ноември 2013 г. Третият проект също би трябвало 
да е с изтекла давност, но не е посочен в справката на РИОСВ Варна, поради което е с неясен статут. 

 

152 Радка Петрова Ганева 

Радка Петрова Ганева не е намерена в Търговския регистър като управител, съдружник или собственик на фирма. 
Тя има два проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност поне 3,3 MW в землището на село Челопечене. И двата 
проекта са в процедура по ОВОС от 2009 г. 

 

153 СД "Зоната Нацкови и Сие" 

Фирмата има 2 проекта за 3 ветрогенератора с обща мощност 7 MW в землищата на селата Селце и Топола, 
одобрени без ОВОС през 2008 г. с две поредни решения. И двата проекта са обявени от РИОСВ Варна като такива 
с изтекла давност към ноември 2013 г. 

 

155 "Грийн Енерджи" ООД 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 3 MW в землището на село Пролез, одобрени без 
ОВОС през юни 2007 г. До февруари 2014 г. нито един оттях не е стартирал. Въпреки това решения ВА 261-
ПР/2007 и ВА 264-ПР/2007, с които са одобрени проектите, не са посочени в справката на РИОСВ Варна от 
ноември 2013 г. за решенията с изтекла давност. Затова техният статут е неясен. 

 

158 Фирми на Коста Иванов Николов 

Лицето Коста Иванов Николов притежава 2 фирми, в чийто предмет на дейност  е включено строителство и 
монтаж на ветроенергийни обекти - "Кин Билд" ЕООД и "Уинд Билд" ЕООД. Като физическо лице има одобрен 1 
проект за 1 ветрогенератор без ОВОС в землището на град Каварна през 2009 г. Към февруари 2009 г. 
изграждането му не е стартирало, а срока на давност на решението изтича през юни 2014 г. 

 

159 Фирми на Румен Стоичков Лепоев 
Един проект за 1 ветрогенератор с мощност 1,6 MW е одобрен без ОВОС в землището на село Видно с 
възложител физическо лице Румен Стоичков Лепоев. Проектът не е реализиран и РИОСВ Варна го обявява с 
изтекла давност към ноември 2013 г. В търговския регистър има две фирми, чийто собственик е Румен Лепоев - 
"Спедекс Груп" ЕООД и ЕТ "Иконко - Румен Лепоев". Една от тези фирми е най-вероятният реален инвеститор на 
проекта. 
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В. Фирми, нерегистрирани в Търговския регистър 
 
105 "Веп 2007" АД 

Фирмата не е регистрирана в Търговския регистър, поради което не могат да се проследят  състоянието й, 
историята й и евентуалната й свързаност с други фирми. Тя има 2 проекта за 3 ветрогенератора с обща мощност 
7,6 MW в землищата на селата Горун и Горичане, одобрени без ОВОС през 2007 и 2008 г. Проектите не са 
реализирани и не са стартирали към февруари 2014 г. Единият проект е обявен от РИОСВ Варна с изтекла давност, 
но другият не е посочен в справката, поради което е с неясен статут.  

 

134 "Складове транспорт и сервиз" ООД 

Фирмата не е регистрирана в Търговския регистър, поради което не могат да се проследят  състоянието й, 
историята й и евентуалната й свързаност  други фирми. Все пак адресът й, посочен в решенията на РИОСВ Варна, 
съвпада със седалището на фирма "Ребел" ЕООД (инвеститор 131). 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 3,6 MW в землището на село Нейково, одобрени 
без ОВОС през 2005 и 2006 г. Проектите не са реализирани и не са стартирали към февруари 2014 г. Единият е 
обявен от РИОСВ Варна с изтекла давност, но другият не е посочен в справката, поради което е с неясен статут. 

 

137 "Терра Линкс" ЕООД  и "Сийленд Груп" ЕООД 

Фирмата "Терра Линкс" ЕООД не е регистрирана в Търговския регистър, поради което не могат да се проследят  
състоянието й, историята й и евентуалната й свързаност  други фирми. Все пак адресът й, посочен в решенията на 
РИОСВ, съвпада със седалището на фирма "Сийленд Груп" ЕООД, която е в Търговския регистър. И двете фирми са 
имали проекти през 2005 г.  

Общо двете фирми имат 5 проекта за 14 ветрогенератори с обща мощност 8 MW в землищата на селата Селце, 
Могилище и Нейково. Всички проекти са одобрени без ОВОС, 4 – през 2005 и 1 през 2007 г. Нито един от тях не е 
реализиран до февруари 2014 г. и всички проекти са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 
2013 г.  

 

 

Г. Други инвеститори 
 
104 "Бриз-ХГП" ООД 

Фирмата има 2 проекта за 4 ветрогенератора с обща мощност 1,8 MW в землището на село Раковски, одобрени 
без ОВОС през 2005 и 2007 г. Проектът, одобрен през 2005 г. е частично реализиран, като е изграден и оперира 1 
от 3 ветрогенератора. Останалите 2 са със статут одобрени, но не изградени. Проектът, одобрен през 2007 г., не е 
реализиран и е обявен от РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. 

109 "Винлайт" ООД 
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Фирмата има 2 проекта за 4 ветрогенератора с обща мощност 2 MW. Единият е в землището на село Българево, 
одобрен е без ОВОС през 2005 г. и е реализиран частично – единият ветрогенератор е опериращ, а другият не е 
изграден. Вторият проект е одобрен без ОВОС в землището на село Вранино, но не е реализиран и е обявен от 
РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. 
 

110 "Гамеса България" ЕООД 

"Гамеса България" ЕООД е собственост на испанската компания "Гамеса Енерхия САУ". Тя има един проект за 33 
ветрогенератора с обща мощност 66 MW в землищата на селата Дъбово, Пчеларово, Генерал Колево. Той е в 
процедура по ОВОС от 2011 г. 
 

111 "Гифта" АД 

Фирмата има 1 проект за 17 ветрогенератора с обща мощност 51 MW в землището на село Войводино. Проектът 
е одобрен с ОВОС в края на 2012 г., а реализацията му още не е стартирала. 
 

115 "Екоенергия" ООД 

Фирмата има два проекта за 7 ветрогенератора с обща мощност 2,9 MW в землищата на селата Александър 
Стамболийски и Дебрене, одобрени без ОВОС на 29 март 2005 г. И двата проекта са реализирани и 
ветрогенераторите оперират. 

 

116 "ЕЛАНА фонд за земеделска земя" АДСИЦ 

Фирмата е прекръстена в "ЕЛАРГ фонд за земеделска земя" АДСИЦ и е в ликвидация според Търговския регистър. 
Има 1 проект за 17 ветрогенератора с обща мощност 39,1 MW в землището на село Белоградец, който е в 
процедура по ОВОС от 2009 г.  

 

125 "Клийн Енерджи” ООД 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 1,2 MW в землищата на селата Любен Каравелово 
и Новаково, одобрени без ОВОС през май и ноември 2007 г. Проектите не са реализирани и са обявени от РИОСВ 
Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. 

 

127 "Ник Билдинг Прим" ООД 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 1,25 MW в землището на село Могилище, 
одобрени без ОВОС през 2004 и 2006 г. Първият е реализиран и е в експлоатация. Вторият проект не е 
реализиран и е обявен с изтекла давност от РИОСВ Варна към ноември 2013 г. 

128 "Пи си си Изворско" ЕООД 
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Фирмата "Пи си си Изворско" ЕООД е собственост на немската компания "Пи Си Си Ди и Джи Ринюъбълс" ГМБХ. 
Има 2 проекта за 11 ветрогенератора с обща мощност 33 MW в землището на село Изворско, за които е било 
необходимо да се извърши ОВОС според решение от 2010 г. С решение на РИОСВ Варна от 2012 г. процедурата 
по ОВОС и за двата проекта е прекратена, поради поддържано отрицателно становище от страна на Държавно 
предприятие „Ръководство на въздушното движение” след етапа на съгласуване на ОВОС-а на Експертен 
екологичен съвет. 
 

130 "Радион" ООД 

Фирмата има 2 проекта за 2 ветрогенератора с обща мощност 1,25 MW в землището на селата Каварна и 
Царичино, одобрени без ОВОС през 2005 и 2006 г. Нито един от проектите не е реализиран и са обявени от 
РИОСВ Варна с изтекла давност към ноември 2013 г. 
 

139 "Торум" ЕООД 

Фирмата има 1 проект за 20 ветрогенератора с обща мощност  60 MW в землищата на селата Видно и Горичане, 
одобрен през 2013 г. с процедура по ОВОС, обжалван от БДЗП и отменен от МОСВ. 
 

140 "Уинд сис" ООД 

Фирмата има 2 проекта за 3 ветрогенератора с обща мощност 4,5 MW в землищата на селата Септемврийци и 
Било, които са одобрени без ОВОС през 2007 г. За единия проект има и предишно решение за одобряване без 
ОВОС от 2006 г. Той е реализиран и е в експлоатация. Другият проект не е реализиран и е обявен от РИОСВ Варна 
с изтекла давност към ноември 2013 г. 
 

141 „Уиндкрафт Симонсфелд” AГ 

Фирмата е австрийска и има 1 проект за 16 ветрогенератора с обща мощност 48 MW в землищата на селата 
Видно, Нейково и Селце, който е в процедура по ОВОС от 2009 г. 
 

147 ЕТ "ПЕВИ - Петър Добрев" 

Фирмата има 2 проекта за 4 ветрогенератора с обща мощност 2,9 MW в землищата на Раковски и Хаджи 
Димитър, одобрени без ОВОС през 2005 г. И двата проекта са реализирани и са в експлоатация. Те са в ЗЗ 
„Калиакра”. 
 

151 Павел Цветинов Павлов 
В Търговския регистър има фирми в управлението, на които участва лицето Павел Цветинов Павлов, но техните 
седалища не съвпадат с тези, посочени в решенията на РИОСВ Варна. Той, като физическо лице, има 2 проекта за 
2 ветрогенератора с обща мощност 6 MW в землищата на селата Вранино и Могилище. И двата проекта са в 
процедура по ОВОС – единият от 2008 г., а другият – от 2009 г. 
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154 "ПЕВИ 07" ЕООД 

Фирмата има 2 проекта за 3 ветрогенератора с обща мощност 9 MW в землищата на селата Божурец и Дръндар. 
Първият е одобрен без ОВОС през 2005 г. в землището на Божурец, но не е реализиран и според справката на 
РИОСВ Варна е с изтекла давност към ноември 2013 г. Вторият проект е одобрен без ОВОС през 2009 г. и все още 
е в сила, но не е реализиран към февруари 2014 г. 

 

156 "Енергия Безмер” ООД 

Фирмата има 1 проект за 32 ветрогенератора с обща мощност 80 MW в землищата на Безмер, Мали Извор и 
Тервел, одобрен с ОВОС през 2011 г. Реализацията на проекта не е стартирало към февруари 2014 г. 

 

157 "Уинд Енерджи парк-Ветрино" ООД 

Фирмата има един проект за 13 ветрогенератора с обща мощност 39 MW в землището на село Златина, одобрен с 
ОВОС през 2011 г. Реализацията на проекта не е стартирало към февруари 2014 г. 

 

 

Д. Фирми с единични проекти 

В тази група се включват 62 фирми, които имат малки единични проекти в Добруджа, които не са се стремили да 
разделят проектите си на части и за които не е известно да са свързани с други фирми (таблица 3). Проектите са 
за 134 ветрогенератора с обща мощност 208,1 MW. Петнадесет от ветрогенераторите са в експлоатация. 
Решенията за 2 от тях са обявени от РИОСВ Варна с изтекла давност, което не отговаря на фактическата 
обстановка.  С решение ВА 70-ПР/2005 се постановява да се извърши ОВОС на проекта на "Вектор Делта" ООД, 
който в последствие е одобрен и оперира. С решение ВА 73-ПР/2005 се одобрява проект за 3 ветрогенератора 
без ОВОС, от които 2 също са изградени и оперират.  Четиринадесет ветрогенератора са одобрени, но не са 
изградени. За 4 от тях РИОСВ Варна е посочило в справката от ноември 2013 г., че са с изтекла давност, но за 3 от 
тях има по-късни решения, които са в сила, а едното е в сила, защото другите 2 ветрогенератора са вече 
изградени и оперират. Двадесет и девет ветрогенератора са в процедура по ОВОС. За един от проектите има 
старо решение, което РИОСВ Варна посочва с изтекла давност, но това не отговаря на фактическата обстановка, 
тъй като има две по-нови решения, от които последното е за процедура по ОВОС. Най-голям е броят на 
ветрогенераторите с изтекла давност – 73. Три ветрогенератора са с неясен статут, тъй като би трябвало да са с 
изтекла давност, но не са посочени в справката на РИОСВ Варна от ноември 2013 г.. С изключение на 2 проекта, 
всички други са одобрени на практика без ОВОС. Подробности са дадени в приложение 4.  
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Таблица 3. Списък на инвеститорите във ветрогенератори в Добруджа с единични проекти 

последен инвеститор 
"3 Е" ООД 
"999 Екоенерджи" ЕООД 
"Адад" ООД 
"Амик-94" ООД 
"Анемос" ООД 

"Б-3 Експорт" ЕООД 

"ВАД" ООД 

"Вектор Делта" ООД 

"Вепа" ЕООД 

"Винд-К" ООД 

"Вятър" ООД 

"Грийн енърджи сорс" ООД 

"Дани-86" ЕООД 

"ДВП 1" ЕООД 

"Делас пауар инженеринг" АД 

"Десислава Бански" ЕООД 

"Дидекс Консулт" ООД 

"Дорис Винд" ЕООД 

"Евър проджект" ООД 

"ЕКО ЕНЕРДЖИ 007" ЕООД 

"Еко Енерджи Груп" ООД 

"Екоенерджи груп" ООД 

"Електрос" ЕООД 

"Енерготрейд" ООД 

"Енержи Консулт- 2001" ООД 

"Енерик" ООД 

"Земя" ООД 
"Импулс-Е" АД 

"ИМ-Техстрой ПЦД" ЕООД 

"Каварна Уинд Пауър" ООД 

"Капи 2000" ООД 

"КРАС ГРУП" ООД 

"Крон Секюрити" ЕООД 

"Лими"ООД 

"МЕГА С.А.Т." ООД 

"Мира" ООД 

"Пасат -Дс” ООД 

"Прайм Булгарагро" ЕООД  

"Проенерджи" ЕООД 

"Пчела” ООД 

"Равекс” ООД 

"Рамина" ООД 

"РДП-София" ЕООД 

"РИНГ97"ЕООД 

"Санрок" ЕООД 

"ТОТ 2006" ЕООД  

"Тръст Уинд" 

"Уинд Енерджи" ООД 

"Уинд Повер ВД" ООД 

"Уиндтек България" ООД 

"Уиндхопър" ЕООД 

"Шабъл" ООД 

"Дерек-2004" ООД 

"Солар Машмейкър" ЕООД 

"ЯНК-100" ЕООД 

"Янки" ООД 

ET "Митко Петров" 

ЕТ "Георги Благоев -7" 

ЕТ "ДЕГРЕЦ-ЦВ.ИЛИЕВА" 

ЕТ "Елена Радева" 

ЕТ "Катя Попова 2003" 

 

Проекти на физически лица, които не могат да бъдат свързани еднозначно с фирми 

Общо 50 физически лица или групи от физически лица имат единични проекти за ветрогенератори в Добруджа, 
като тези физически лица не могат да се свържат с конкретни фирми с такива проекти в Добруджа. За някои от 
лицата има намерени връзки с фирми, но не може да се каже еднозначно дали са техни. Възможно е някое от 
физическите лица де е свързано с други фирми, но това не може да се докаже чрез публично достъпните 
документи. Тази група инвеститори има общо 72 ветрогенератора с обща мощност 145,8 MW. В експлоатация са 3 
ветрогенератора, 8 са одобрени без ОВОС, но не са изградени, а 16 са в процедура по ОВОС. Най-голям брой са 
ветрогенераторите с изтекла давност – 36. Десет ветрогенератора са с неясен статут, тъй като би трябвало да са с 
изтекла давност, но не са посочени в справката на РИОСВ Варна от ноември 2013 г. 
Общо инвеститорите, които не са прибягнали до разделяне на проекти чрез различни механизми са общо 80 
юридически и 50 физически лица (групи физически лица). Те имат общо 384 ветрогенератора, включително 
ветрогенераторите с изтекла давност, прекратените и тези с неясен статут. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА 

Състояние на развитето на ветроенергийния сектор в Добруджа към март 2014 г. 

На базата на пълна проверка на решенията, издадени от РИОСВ Варна и теренната проверка е установено, че до 
края на февруари 2014 г. само в географската област Добруджа има опериращи, одобрени или в процедура на 
одобряване общо 2524 ветрогенератора с обща мощност 6192 MW (таблица 4). Опериращите ветрогенератори 
имат обща мощност 492 MW. Общата мощност на одобрените, но неизградени ветрогенератори, заедно с тези, 
които са в строеж е 3440 MW, което надхвърля общата денонощна консумация на електроенергия в цяла 
България9

 

. Ветрогенераторите които са отменени, в процедура по ОВОС или с неясен статут също е възможно да 
бъдат изградени, а тяхната обща мощност е 2282 MW. На практика с реализирането на всички проекти в 
Добруджа ще се изгради капацитет от ветрогенератори с обща мощност 6192 MW., т.е. почти двойно по-голям от 
националната денонощна консумация на електроенергия. 

Таблица 4 Статус на проектите за ветрогенератори в Добруджа към края на февруари 2014 г. 

статус на проектите към 2014 брой ветрогенератори обща мощност (MW) 

в експлоатация 330 492 

в строеж 11 22 

одобрен, неизграден 1318 3396 

процедура по ОВОС или ОС 599 1642 

отменен 235 587 

неясен статус (вероятно все още е одобрен), но не е изграден 31 53,5 

общо 2524 6192 

 

Това е свръх концентриране на производство на електроенергия в район, който няма необходимия технически 
потенциал да поеме такова производство и е отдалечен от най-големите консуматори на електроенергия в 
страната. Според картата на зониране на България от гледна точка на изграждането на ветрогенератори в 
Добруджа има 2 района с наличен технически потенциал за такава дейност – „Шабла” и „Добруджа” с общ 
технически капацитет от 1490 MW, като при това не се отчитат екологичните ограничения (таблица 5). 
Опериращите и одобрени ветрогенератори са обща мощност 3931 MW, т.е. 2,6 пъти повече отколкото е 
максималния технически капацитет за изграждане на ветрогенератори на географската област Добруджа. Ако 
развитието на ветроенергийния сектор в Добруджа се реализира в пълните си мащаби (включително отменените 
проекти и тези в процедура по ОВОС), то ще бъде неприемливо и от екологична, и от техническа гледна точка. 
Част от техническите проблеми, които не могат да бъдат пренебрегнати са неравномерното натоварване на 
електропреносната мрежа, липсата на достатъчно инфраструктура за пренос на електроенергията, липсата на 
големи консуматори на електроенергия в района, оскъпяване на транспортирането на енергия. Дори 
реализирането само на вече одобрените проекти е проблематично и по екологични, и по технически показатели. 
Особено проблематично е развитието в региона „Шабла”, където надхвърлянето на капацитета се комбинира с 
концентрация на ключови за опазването на птиците територии. 

От анализа по-горе се вижда ясно, че за периода 2003 – 2013 г. РИОСВ Варна е одобрила ветроенергийни 
мощности, които многократно надвишават техническия капацитет за развитието на ветрогенератори в Добруджа. 
Начина на издаване на решения и одобряване на проекти от страна на РИОСВ Варна е разгледана по-долу. 

                                                           
9 Национален план за действие за възобновяеми енергийни източници 2010 – 2020 г., Министерство на икономиката и енергетиката 
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Таблица 5 Одобрена енергийна мощност от ветрогенератори в Добруджа спрямо изчисления технически капацитет 
Региони за 

развитие на 
ветрогенератори, 

определени 
според картата на 
зониране (2013) 

Максимален 
технически 
капацитет 

(MW) 

Оперираща 
мощност 

(MW) 

Мощност 
в строеж 

(MW) 

Одобрена, 
но не 

изградена 
мощност 

(MW) 

Потенциална 
мощност (в 
процедура, 
отменени, 

обжалвани, 
неясни) (MW) 

Обща 
мощност 

(MW) 

Общо баланс между 
общата мощност  и 

техническия 
капацитет (знакът "-
"= надхвърляне на 
капацитета) (MW) 

Баланс на  
опериращата и 

одобрената 
мощност спрямо 

техническия 
капацитет (MW) 

„Добруджа” 890 185 0 3120 1661 4728 -4076 -2415 

„Шабла” 500 306 22 298 610 1236 -736 -126 

 

Според Екологичната оценка на НПДВЕИ броят на одобрените и планирани ветрогенератори в Добруджа до 2009 г. 
нараства значително, като само между 2008 и 2009 г. е регистрирано двойно увеличение на броя на турбините 
(фигура 19 А). Това е един от факторите, които показват стихийно развитие на ветроенергийния сектор и е причина, 
заедно с чувствителността на териториите и очакваните значителни въздействия, за определяне на Добруджа като 
район, в който да не се одобряват нови проекти до 2020 г. (фигура 20). Според екологичната оценка това се дължи 
от една страна на стимулирането на сектора, а от друга – на липсата на ясни и строги правила за развитието му, 
както и коректно прилагане на закона. Въпреки забраната, предложена в края на 2010 г. и влязла в сила с 
решението по екологична оценка в началото на август 2012 г., през 2011 и 2012 г. броят на одобрените и планирани 
ветрогенератори продължава да нараства. Значително намаляване е отчетено единствено през 2010 г. (фиг. 19 Б). 
То е в резултат на опитите да се въведе мораториум за изграждане на ветрогенератори. Тогава спира практиката на 
одобряване на отделни ветрогенератори без ОВОС (разделяне на проекти на части, разгледано по-долу), 
инвеститорите заявяват проектите си в пълния им обем и стартират процедури по ОВОС. Тъй като тези проекти са 
заявени преди август 2012 г., за тях забраната в решението по екологична оценка не действа и те са одобрени през 
2011 и 2012 г., за 2010 г. остават само малка част от проектите, които все още са в процедура по ОВОС. Забавянето 
от 2 години между публичното оповестяване на Екологичната оценка през 2010 г. и поставянето на забраната през 
2012 г. дава възможност на множество проекти да стартират и по този начин да се обезсмисли до голяма степен 
ограничаването на стихийното развитие на сектора. В анализа, показан на фигура 19 Б, не са включени обжалваните 
или отменени ветрогенератори през 2012 и 2013 г. Намаляването на темпа на развитие на ветроенергийния сектор 
след 2013 г. е комплексен резултат от въвеждането на забраната през 2012 г. и промени в закона за ВЕИ, които 
поставят рестрикции върху стихийното развитие на сектора. 

Въвеждането на давност със задна дата на решенията за преценка на необходимостта от ОВОС с промените на 
ЗООС от 2012 г. доведе до промяна в броя на одобрените генератори годишно. Причината е, че част от решенията 
са изгубили давност, тъй като не са реализирани, а други решения са подновени чрез одобряване на 
ветрогенераторите с нови решения. В другия случай ветрогенератори, за които е стартирала процедура по ОВОС 
през 2009 г. и са одобрени през следващите години, вече се водят към годината в която са одобрени, а не като 
планирани през 2009 г. Това са причините за разликата в развитието на сектора, публикувана в Екологичната 
оценка на НПДВЕИ през 2010 г. (фиг. 19 А) и резултатите от анализа на сегашното състояние (фиг. 19 Б).  
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Фигура 19 Развитие на ветроенергийния сектор в Добруджа в периода 2003 – 2014 г. – брой ветрогенератори годишно 

                  

А) Статус на развитието на ветроенергийния сектор 
към 2010 г. (източник:Оценка за съвместимост към 
Екологична оценка на НПДВЕИ); 

Б) Статус на развитието на ветроенергийния сектор 
към 2014 г., според направения анализ 

 

В резултат на нереализирани проекти, решенията за общо 537 ветрогенератора с обща мощност 1014 MW 
действително са изгубили правно действие (обявени от РИОСВ и проверени на терен). В допълнение има 
прекратени процедури по ОВОС за общо 89 ветрогенератора с обща мощност 267 MW. Прекратяването на 
процедурите по ОВОС е вследствие непредоставяне на необходими документи или информация от страна на 
инвеститорите. Ветрогенераторите, които със сигурност няма да бъдат изградени вследствие на изтекла давност на 
решенията или прекратени процедури са едва 18% от всички ветрогенератори, за които има заявени проекти, а 
мощността им е 14% от общата мощност, която е заявена за изграждане в Добруджа (7279 MW). По-малкият 
процент на намаляване на мощността се дължи на факта, че единичната мощност на ветрогенераторите с изтекла 
давност е била малка. Ветрогенераторите, които са изгубили давност или са с прекратени процедури не се вземат 
впредвид в настоящия анализ и се считат за единственото реално намаление на натоварването от ветроенергийния 
сектор в Добруджа. Всички останали ветрогенератори, представени в таблица 1, са реалният мащаб на развитието 
на ветроенергийния сектор и всички могат да бъдат реализирани, независимо от съществуващата карта на зониране 
и наложената със становището по екологична оценка забрана за изграждане на нови ветрогенератори в Добруджа 
(фиг. 20). Специално внимание трябва да се обърне на факта, че с отмяна на решения за изграждане на 
ветрогенератори на практика МОСВ не спира окончателно ветропарка, а връща преписката за ново произнасяне от 
страна на директора на РИОСВ. Възможно е с новото произнасяне проектът да бъде повторно одобрен. Има такава 
практика в РИОСВ Варна, където проектът на фирмата „Варна Грийн Енерджи” за 20 бр. ветрогенератори е два пъти 
одобрен (решения ВА-11/2011 и ВА-5/2013), вторият път – след отмяна на решението от МОСВ. Второто решение за 
одобряване на ветропарка е отново отменено от МОСВ, но инвеститорът продължава да поддържа интереса си да 
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реализира ветропарка (прави допълнителни проучвания и търси консултации с БДЗП). Обжалваните решения също 
е възможно да бъдат реализирани. Към момента има два големи ветропарка в Добруджа, които са обект на 
съдебни дела. Единият проект - ветропарк „Генерал Тошево”, одобрен с решение ВА-8/2012, е обжалван, но съдът 
се е произнесъл в полза на инвеститора и решението на съда се обжалва по друг ред. В анализа този проект се води 
като одобрен, защото това е последното решение преди поредното обжалване, но е възможно този статут да се 
промени в „отменен”. Вторият ветропарк (ветропарк „Смин”, одобрен с решение ВА-7/2012) е отменен от МОСВ, но 
инвеститорът обжалва решението в съда. На първа инстанция съдът се произнесе в полза на инвеститора, но 
решението на съда се обжалва на по-висока инстанция. В анализа този ветропарк се води като „отменен”, но в 
следствие съдебната процедура е възможна промяна в статута. Двата ветропарка са на свързани фирми (подгрупи 9 
и 23 на група І). Ветрогенераторите, които са с неясен статут (би трябвало да са с изтекла давност, но не са посочени 
като такива от РИОСВ Варна), също могат да бъдат реализирани. По тези причини отменените и с неясен статут 
ветрогенератори се разглеждат в анализа като потенциални проекти заедно с ветрогенераторите в процедура по 
ОВОС. Това са общо 266 ветрогенератора с мощност 641 MW. 

 
Фигура 20 Карта на зонирането на развитието на ветроенергийния сектор от гледна точка минимизиране на риска за дивите птици 
(червено = висок риск; оранжево = среден риск, зелено = нисък риск), изработена през 2013 г. (източник: МОСВ) 

        

a) Карта на зонирането                 b)  Карта на зонирането с ограниченията наложени с ЕО на НПДВЕИ  
 

През 2010 г., когато е изготвена екологичната оценка на НПДВЕИ интересът за развитие на ветроенергийния 
сектор е концентриран в Добруджа, където се намират и 53% от всички турбини (изградени, одобрени, 
потенциални) – 3047 от общо 5802 турбини10

                                                           
10 Национален план за действие за възобновяемите енергийни източници 2010 – 2020 г., МИЕТ 

 (фиг. 21А). Като се имат предвид мащабите на заявения вече 
инвестиционен интерес, както и значението на Добруджа за опазване на биоразнообразието и особено на 
мигриращите и гнездящите птици, е напълно логично и обосновано да се наложи забрана за реализиране на 
проекти за ветрогенератори в този географски район (фиг. 20 Б). Към началото на март 2014 г. натоварването на 
района с ветрогенератори на практика се е променило незначително. Общо от 3078 ветрогенератора (за 
сравнение към 2010 г. са с 31 по-малко), тези които са или могат да бъдат изградени са 2524, т.е. реалното 
намаление е едва с 18% (554 ветрогенератора). Както бе описано по-горе, намалението е в резултат на проекти 
с изтекла давност и на прекратени процедури по ОВОС. По-голямата част от изгубилите давност решения за 
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ветрогенератори са локализирани в Приморска Добруджа, а малка част – във вътрешността, западно от 
защитена зона „Батова” (фигура 21Б). Ветрогенераторите, процедурите за които са спрени, са разположени във 
вътрешността на Добруджа и Югозападно от защитена зона „Батова” (фигура 21Б).  
 
Фигура 21. Пространствено разпределение на развитието и състоянието на ветроенергийния сектор в Добруджа 

 
А) Развитие на ветроенергийния сектор в България към 2010 г. (Екологична оценка на НПДВЕИ, 2010; одобрена през 2012 г.) 

 
Б) състояние на развитието на ветроенергийния сектор в Добруджа към началото на март 2014 г. 
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Основната част от ветрогенераторите, които са в експлоатация са разположени в Приморска Добруджа и много 
малка част във вътрешността на Добруджа (фигура 21Б). Сто и един от опериращите ветропарковете се намират 
в защитени зони от Натура 2000 (фигура 22). Тези, одобрени с решения 2-2(101)2005, 3-2(101)2005, 1-
2/114/2007, са обект на съдебна процедура в Европейския съд на справедливостта, поради факта, че с 
одобряването им България е нарушила Европейското природозащитно законодателство (фигура 23). На 
практика 31% от опериращите в Добруджа ветрогенератори се намират в Натура 2000. 

 
Фигура 20 Състояние на ветроенергийния сектор в Приморска Добруджа към март 2014 г. 
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Фигура 21 Състояние на ветроенергийния сектор в района на защитена зона „Калиакра” към март 2014 г. 

Отменените ветропаркове са разположени основно в Приморска Добруджа, в близост до защитени зони от 
Натура 2000 (фигура 20). Евентуалното им одобряване и реализация биха довели до значителни въздействия 
върху птиците, особено ветропарка „Смин”, разположен западно от Дуранкулашкото езеро. Реализирането на 
ветропарковете, които са одобрени или в процедура по ОВОС, включително и обжалвания ветропарк „Генерал 
Тошево” на практика ще формират напречна преграда на прелетния път на птиците. Ако се изгради 
допълнителна електропроводна инфраструктура, за да се поеме цялото количество произведена 
електроенергия, преградата на прелетния път на птиците, съставена от ветрогенератори и надземни 
електропроводи ще окаже силно негативно въздействие върху прелетните птици. Проучване на прогонващия 
ефект на антропогенните елементи на ландшафта – пътища, полезащитни пояси, ветрогенератори, надземни 
електропроводи върху червеногушата гъска показва, че ветрогенераторите и електропроводите предизвикват 
най-голямо прогонване11

Ветрогенераторите, които са в експлоатация са одобрени основно в периода 2003 – 2007 г., докато малка част 
са одобрени през 2008 и 2009 (фиг. 24). Единични ветрогенератори, одобрени през 2012 г. вече са изградени и 

. Така при реализирането на всички ветрогенератори и съпътстваща електропреносна 
мрежа се очаква загуба на 24% от хранителните местообитания на червеногушата гъска. 

                                                           
11 Harrison, A. & G. Hilton, 2014. May 2014 Fine-scale distribution of geese in relation to key landscape elements in coastal Dobrudzha, Bulgaria. Preliminary 
report. WWT. Slimbridge, 27pp. 
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вероятно в експлоатация. В периода 2005 – 2007 г. изглежда, че всички одобрени ветрогенератори са 
изградени, тъй като решенията за неизградените ветрогенератори са изгубили давност и има много малко 
решения с неясен статут. Повторна ревизия на решенията, издадени през 2008 и 2009 г. може да покаже, че и 
други решения за ветрогенератори, които не са изградени, са изгубили давност. Към март 2014 г. одобрените и 
неизградени ветрогенератори са одобрени главно през 2011 и 2012 г. преди влизане в сила на забраната за 
изграждане на нови ветрогенератори в Добруджа или малко след нея. Касае се за големи ветропаркове, 
одобрени на база ОВОС, както във вътрешността на Добруджа, така и в близост до крайбрежието. През 2013 г., 
макар и с по-забавени темпове продължава одобряването на ветропаркове, дори и в началото на 2014 г. Все 
още има процедури, които не са завършени, но също така и не са прекратени. Това означава, че процесът на 
одобряване на нови ветроенератори в Добруджа ще продължи. 

 

 
Фигура 24 Статус на ветрогенераторите в Добруджа спрямо годините на одобряване на проектите 
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Процедури на одобряване на инвестиционни проекти за ветроенератори, прилагани от РИОСВ Варна 

Ветрогенератори, одобрени без ОВОС 

Според Екологичната оценка на НПДВЕИ до началото на 2010 г. 80% от ветрогенераторите в страната са 
одобрени без ОВОС, тъй като на етапа на преценка е решено, че ОВОС не е необходим. В географската област 
Добруджа процентът на одобрените без ОВОС ветрогенератори е аналогичен в този период. При анализа през 
2014 г. е установено, че за същия период (до началото на 2010 г.) съотношението на одобрените без ОВОС 
ветрогенератори спрямо останалите е намалял на 64% за този период (фигура 25). Това се дължи на факта, че 
една част от решенията за одобряване на ветрогенератори без ОВОС са с изтекло правно действие към 
ноември 2013 г., а друга част са заменени от по-нови решения. Независимо от това, факт е, че от 2003 г. поне до 
средата на 2009 г. основната част от решенията, издадени от РИОСВ Варна са за одобряване на 
ветрогенератори без ОВОС. Без ОВОС са одобрявани малки проекти от 1 до 5 ветрогенератора. В много случаи 
са одобрявани ветрогенератори в съседни имоти на един инвеститор или свързани помежду си инвеститори, 
като решенията често са издавани в един ден. Разделянето на проекти на части, в разрез с чл. 82, ал.3 на ЗООС 
не е частен случай, а редовна практика в юрисдикцията на РИОСВ Варна, която не спира и днес, но е в по-
ограничени мащаби.  

 



Анализ на развитието на ветроенергийния сектор в България, район Добруджа, и състоянието му към месец март 2014 г. 
 77 

 

Фигура 25. Развитие на ветроенергийния сектор в периода 2003 – 2014 г. според типа на взетото решение за одобряване 
на ветроенергийните проекти 

 

Фирмите са разделяли проектите си на части, като:  а) са ги внасяли от името на една фирма, но като отделни 
проекти на една и съща дата или на близки дати; б) са ги внасяли от името на различни фирми, които са 
свързани помежду си (имат едно седалище, един и същ управител или собственост или една и съща фирма-
майка; в) са ги внасяли чрез физически лица, които на практика са управители на фирми или подставени лица 
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(приложение 8). Свързаните фирми и фирмите, които са разделяли проектите си на части са описани подробно 
в раздел „Преглед на инвеститорите във вятърни генератори в Добруджа”. Дори фирмата „АЕС Геопауър”, 
инвеститор на ветропарка „Свети Никола” (обект на съдебното дело по случая „Калиакра” в Европейския съд на 
справедливостта), първоначално е внасяла проекта си на части, като отделни проекти за 1 или 2 
ветрогенератора. Едва след обжалване от БДЗП на 6 решения за одобряване на ветрогенератори на тази фирма 
и тяхната отмяна от страна на МОСВ, фирмата внася проекта си в пълния му мащаб. Въпреки, че с тази практика 
се по същество нарушава закона, чисто формално няма законови ограничения са прилагането й, а фирмите не 
носят наказателна отговорност за такива действия. Разделянето на проекти на части в много случаи включва и 
разделянето на изграждането на ветрогенератори от необходимата им съпътстваща инфраструктура 
(електропроводи, пътища за достъп и спомагателни сгради), което е разгледано по-долу. 

През годините, когато тази практика бе прилагана, сме се опасявали, че такова масово заобикаляне на закона 
не може да бъде осъществявано без участието на компетентния орган. При среща с инвеститор, чийто проект 
обжалваме пред МОСВ (един от мотивите е разделяне на проекта на части), той ни предостави копие на писмо 
от РИОСВ, в което се посочва, че поректът трябва да бъде внесен от отделните собственици на имотите (т.е. да 
бъде разделен на части) с мотива, че собствениците имат право да внесат проекта (приложение 5). Не ни е 
известно каква документация е внесъл инвеститорът в РИОСВ, но според българското право не е задължително 
инвеститорът да е собственик на имота, а трябва да има учредено съответно вещно право на ползване. В този 
смисъл не е било нужно да се иска разделянето на проекта на части между отделните собстевници, а да се иска 
доказателство, че инвеститора има право да ползва имотите им. Не ни е известно колко такива писма е 
написала институцията и за кои инвеститори, но е вероятно да е имало и други случаи в които официално или 
неофициално инвеститорите са съветвани да разделят проектите си.  

Друга, макар и не толкова често срещана, практика за разделяне на проекти на части е в случаи, когато за 
първото си инвестиционно предложение индаститорът е получил решение по преценка за необходимост „да се 
извърши ОВОС”. Тогава инвеститорът разделя проекта си на части и получава за всяка отделна част одобряване 
чрез решение по преценка „да не се извършва ОВОС”. Такива са например случаите с решения ВА 72-ПР/2006 
за проект на "Дисиб" ООД, одобрен на части през 2006 г., и ВА 511-ПР/2008 за проект на Анчо Койчев Ганчев, 
одобрен на части през 2009 г. 

Друга важна особеност на проектите, одобрени без ОВОС в периода 2003 – 2006 г. е, че решенията са много 
слабо аргументирани и мотивирани. За въпросните проекти не са провеждани никакви орнитологични 
проучвания, или проучвания на биоразнообразието въобще. Процедурата за преценка на необходимостта от 
ОВОС се осъществява от компетентния орган без да се изискват консултации с външни експерти и без да се 
осъществят консултации с обществеността и заинтересовани страни. На практика тя не е публична, осъществява 
се в рамките на 30-дневен срок12

- Регионален план за развитие на Североизточния район за планиране за периода 2007-2013 (поне в 178 
от проверените решения

 и аргументите и мотивите са изложени единствено в решението по преценка 
за необходимост от ОВОС. Основните аргументи, изтъквани от компетентния орган в този период са: 

13

                                                           
12 Съгласно чл.93, ал.5 на Закона за опазване на околната среда компетентният орган е длъжен в срок от 1 месец след внасяне на уведомлението да се 
произнесе по отношение необходимостта от извършване на ОВОС 

 за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в 
периода 2003 – 2008 г., включително 2 решения от 2011 г.) 

13 Проверени са общо 370 решения за преценяване необходимостта от ОВОС за периода 2003 – април 2008 г. 
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- Становище по ЕО №7-3/2005 на министъра на околната среда и водите (поне в 183 от проверените 
решения за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 
2008 г.) 

- Законът за енергетиката (поне в 183 от проверените решения за преценка необходимостта от ОВОС за 
изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.). Неизяснен остава въпросът според кой член 
на Закона за енергетиката, проектите за ветрогенератори не трябва да преминават процедура по ОВОС, 
и поради това цитирането на Закон за енергетиката е аргумент за непровеждане на процедура по ОВОС. 

- Енергийна политика за насърчаване използването на ВЕИ (поне в 183 от проверените решения за 
преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.). 

- Протоколът от Киото за намаляване на вредните емсии (поне в 248 от проверените решения за 
преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.). 

- Намаляване на въздействието/рискът за орнитофауната, дължащ се на ефекта на глобалното затопляне 
и изменението на климата, и респективно промяната на местообитанията на птиците и хабитатите (поне 
в 173 от проверените решения за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори 
в периода 2003 – 2008 г.). 

- Не се очаква кумулативно въздействие върху околната среда (птиците и ландшафта) във връзка с 
инвестиционни намерения от същия характер в процедура или одобрени (поне в 173 от проверените 
решения за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 
2008 г.); 

- Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващите (поне в 264 от 
проверените решения за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в 
периода 2003 – 2008 г.). 

- Не засяга ОВМ и Натура 2000 (поне в 244 от проверените решения за преценка необходимостта от ОВОС 
за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.). 

- Не засяга Защитени територии (поне в 119 от проверените решения за преценка необходимостта от 
ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.). 

- Предвидени мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни 
въздействия (поне в 114 от проверените решения за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане 
на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.). Никъде обаче не може да се видят мерките, които  са 
предвидени, както и механизмите за контрол върху прилагането на тези мерки. 

В повечето от решенията, съдържащи горните аргументи, липсват каквито и да било мотиви, свързани с 
опазването на природата и околната среда. Отдалечеността от Натура 2000 и защитени територии в 
болшинството от случаите е спомената информативно без да е конкретизира какво е отстоянието от такива 
територии и какви въздействия се избягват, поне там където ветрогенераторите са извън защитените територии 
и защитените зони, но са в близост до тях. Интерес представлява често изтъкваният мотив за намаляване на 
въздействието на глобалното затопляне върху птиците и местообитанията им. Досега в никое от проведените 
научни изследвания на ветроенергийни паркове по света не е доказано, че в резултат от работата им се спират 
промените в климата и се намаляват рисковете за биоразнообразието. Такава връзка е доста далечна и 
хипотетична. Тя изисква вследствие от работата на ветропарковете да се спрат конвенционални източници за 
производство на електроенергия, в резултат на което да се намалят емисиите от парникови газове в 
атмосферата и поради това да се подобри стабилността на екосистемите. Конвенционални източници за 
производство на електроенергия не е заявено да бъдат изключени като следствие от реализирането на 
проектите за ветрогенератори, одобрени с този аргумент и въобще такава политика не се очаква да се приложи 
в близкото бъдеще. Такъв вид аргумент има единствено декларативен характер и не почива на научни факти 
или реално прилагани политики. Все пак основната част от аргументите на РИОСВ Варна за одобряване на 
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ветрогенератори без ОВОС, нямат нищо общо с доказване на липсата на значителни въздействия върху 
околната среда и по-специално върху онези компоненти на околната среда, за които е известно, че са силно 
уязвими към ветрогенератори. Законът за енергетиката, Регионалният план за развитие на Североизточния 
район за планиране за периода 2007-2013, Протоколът от Киото за намаляване на вредните емсии, не могат да 
бъдат аргумент да не се провежда процедура по ОВОС. Един от често срещаните аргументи за избягване на 
процедурата по ОВОС е липсата на необходимост от изграждане на нови или реконструкция на съществуващи 
пътища. От една страна характерът на инвестиционното намерение са ветрогенератори и мотивите следва да са 
в посока очаквани въздействия от ветрогенераторите. Липсата на необходимост от изграждане на нови пътища 
не винаги означава, че липсват потенциални значими въздействия. От друга страна въпреки твърденията в 
решенията по отношение на липсата на необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура, на 
практика такива пътища се изграждат, като се внасят допълнителни искания в РИОСВ Варна, които се одобряват 
отново без ОВОС, или просто се изграждат без да се иска съгласието на компетентния орган, отново в разрез с 
чл. 82, ал.3 на Закона за опазване на околната среда. Например отделни решения за одобряване изграждането 
на пътища до ветрогенератори без ОВОС са ВА 296-ПР/2009, ВА 297-ПР/2009, ВА 298ПР/2009, ВА 303-ПР/2009, 
ВА 304-ПР/2009, ВА 309-ПР/2009, ВА 330-ПР/2009, ВА 331-ПР/2009, ВА 336-ПР/2009, ВА 340-ПР/2009, ВА 345-
ПР/2009, ВА 346-ПР/2009, ВА 347-ПР/2009, ВА 359-ПР/2009. При това например с решения ВА 345-ПР/2009 и ВА 
347-ПР/2009 се одобрява без ОВОС пътната инфраструктура за общо 4 броя ветрогенератори на един 
инвеститор, одобрени с решения ВА 433-ПР/2007 и ВА 434-ПР/2007. В мотивите и на двете решения от 2007 г. 
(т.5) се твърди, че няма да се изграждат нови пътища. В решенията от 2009 г. се твърди, че ще се изграждат 
нови пътища, а в мотивите за одобряване на проектите без ОВОС се посочват съответните решения от 2007 г. 
Напълно е аналогичен случаят, в който с решение ВА 359-ПР/2009 се одобрява изграждането на нови пътища за 
одобрен ветрогенератор с решение ВА 89-ПР/2007 г., както и случаят, в който с решение ВА 72-ПР/2011 се 
одобрява изграждането на нови пътища и подземен електропрород за одобрени 3 ветрогенератора с решение 
ВА 50-ПР/2008 г. Общо 41 решения за одобряване без ОВОС на пътища за достъп до ветрогенератори са 
издадени от РИОСВ Варна, като 22 от тях да издадени през 2009 г., 16 – през 2010 г. и 3 – през 2011 г. 

По-конкретни мотиви да не се извършва ОВОС, по отношение липсата на засягане на елементите на околната 
среда започват да се появяват през 2007 и 2008 г. Такива аргументи са налице в много малка част от решенията, 
в сравнение с аргументите, посочени по-горе. Тези мотиви също са декларативни и не винаги отразяват 
действителната обстановка. При внимателен преглед на такива мотиви в решенията се установява, че в 
повечето случаи се изтъкват мотиви, които отговарят на фактическата обстановка по отношение отдалеченост 
от защитени територии, защитени зони, гори и влажни зони, но в действителност се пропуска оценката на 
елементи, които са значими за конкретната територия, и ако бъдат взети предвид не би следвало проекта да 
бъде одобрен без ОВОС. По-долу са посочени някои от най-често срещаните специфични мотиви: 

- Извършване на оценка за съвместимост по реда на чл.31а на ЗБР (в 47 от проверените решения за 
преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.) 

- Не се очаква да се засегнат видове предмет на опазване (в 31 от проверените решения за преценка 
необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.; всички решения 
са от 2008 г.) 

- Няма трансгранични въздействия (в 36 от проверените решения за преценка необходимостта от ОВОС 
за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.; всички решения са от 2008 г.) 
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- Предвид височината на генератора няма да има негативно въздействие в периода на миграция поради 
факта, че височината на миграция по време на прелет е от 150 до 500 м (в 17 от проверените решения за 
преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.; всички 
решения са от 2007 г. за проекти на свързани фирми от групите 29 и 38.) 

- Отдалечен от крайречни и заливни гори, както и свързаните с тях местообитания на птици (в 41 от 
проверените решения за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в 
периода 2003 – 2008 г.; всички решения са от 2008 г.) 

- Няма вероятност да доведе до фрагментация на местообитания (само в 5 от проверените решения за 
преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.; всички 
решения са от 2008 г.) 

- Не се очаква значително въздействие върху миграцията на птиците (само в 23 от проверените решения 
за преценка необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.; 
всички решения са от 2008 г.) 

- Не се очаква намаляване числеността на птиците (в 6 от проверените решения за преценка 
необходимостта от ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.; всички решения 
са от 2008 г.) 

- Няма пряка загуба на местообитания (в 10 от проверените решения за преценка необходимостта от 
ОВОС за изграждане на ветрогенератори в периода 2003 – 2008 г.; всички решения са от 2008 г.) 

По метода на изключването би могло да се предположи, че във всички случаи, когато тези мотиви не са били 
изтъквани в решенията, съответните отрицателни въздействия са били твърде вероятни, поради което са 
премълчани. 

Ако се съпоставят основните мотиви в решенията, че не е необходим ОВОС за инвестиционни предложения за 
ветрогенератори, с критериите за преценка съгласно чл. 93, ал. 4, се стига до заключението, че критериите не са 
прилагани за всички решения, или че дори да са прилагани, това не е отразено в мотивите на решенията. Най-
често в мотивите на решенията се среща прилагането на критериите по т.2 и 3.а, свързани основно с 
местоположението спрямо защитени територии и Натура 2000 (табл. 6). Все пак дори в този случай мотивите, 
основани на тези критерии, са включени в по-малко от половината от анализираните решения. Критерият по т.4 
е прилаган и е послужил като основа за изтъкване на мотиви, свързани с очаквани въздействия едва в 14% от 
решенията за преценка необходимостта от ОВОС. За критерия по т.5 на чл. 93, ал.4, не е представена статистика 
в таблица 6, тъй като във всички решения задължително пише, че за инвестиционното намерение е поставено 
съобщение в кметството и че не са получени възражения от страна на населението. В нито един от случаите 
обаче обществеността не е достатъчно надлежно осведомена за характера на инвестиционното предложение, 
затова считаме, че този критерий се е прилагал формално. 

Друга характерна особеност на анализираните решения по преценка необходимостта от ОВОС, е че в нито едно 
от тях не са посочени „условия, мерки и ограничения при необходимост” съгласно чл. 8, ал.1, т. 6 от Наредбата 
за извършване на ОВОС. Тъй като текстът в наредбата е пожелателен, РИОСВ Варна никога не го е ползвал при 
издаване на решенията си по преценка необходимостта от ОВОС, когато постановява да не се извършва ОВОС. 

Също така компетентния орган не е задължен да включва в решенията си по преценка цялата информация 
предоставена от инвеститора. Така много често характеристиката на инвестиционното предложение в 
решението е твърде оскъдна и не може да се прецени целия мащаб на проекта и очакваните въздействия. 
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Таблица 6. Анализ на прилагане на критериите по чл.93, чл.4 на ЗООС в 370 решения по ОВОС за периода 2003 – 2008, с 
които е постановено, че не е необходим ОВОС 

Критерии за преценяване необходимостта от ОВОС съгласно чл.93, ал.4 на 
ЗООС 

Брой решения в които 
има текстове, 

отразяващи критериите 

Процент решения 
спрямо всички 370 

анализирани решения 
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) характеристиките на предлаганото строителство, 
дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и 
кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани 
отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от 
инциденти; 17 5 
2. местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващото 
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района; 173 47 

3. способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда на:     

а) защитените със закон територии и местообитанията; 119 32 

б) планинските и гористите местности; 0 0 

в) влажните и крайбрежните зони; 41 11 
г) (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) районите, в които нормите за качество на 
околната среда са нарушени; 0 0 

д) силно урбанизираните територии; n.a n.a 
е) (изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.) защитените територии на 
единични и групови културни ценности, определени по реда на Закона за 
културното наследство; 0 0 
ж) териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен статут или 
подлежащи на здравна защита; 0 0 
4. характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост; 50 14 
5. обществения интерес към предложението за строителство, дейности и 
технологии.     

 

Както бе споменато по-горе правителството декларира, че след 2009 г. няма да има одобряване на 
ветрогенератори без ОВОС. В действителност обаче през 2011, 2012, 2013 и дори 2014 г. има одобрени 
ветрогенератори без ОВОС (фигура 25). Основните мотиви на компетентния орган е наличието на по-стари 
решения, където съответните ветрогенератори са одобрени без ОВОС. Както е посочено по-горе обаче по-
старите решения да не се извършва ОВОС съдържат аргументи, които не отговарят на естеството на преценката 
и се основават по-скоро на политически документи, отколкото на факти относно въздействията. Пример в това 
отношение са решенията за преценка, че не е необходим ОВОС, ВА 35-ПР/2012 (за 12 ветрогенератора), ВА 36-
ПР/2012 (за 8 ветрогенератора), ВА 37-ПР/2012 (за 3 ветрогенератора), ВА 40-ПР/2012 (за 6 ветрогенератора), ВА 
41-ПР/2012 (за 10 ветрогенератора), ВА 43-ПР/2012 (за 10 ветрогенератора) и ВА 47-ПР/2012 (за 11 
ветрогенератора). Във всички проекти на фирми и лица, свързани помежду си в група І (2,9, 23 и 44) (виж 
раздел „Преглед на инвеститорите във вятърни генератори в Добруджа”), като основна се явява фирма 
„Луксуриа” ООД. Всички решения са издадени в периода 15 – 22 март 2012 г. основавайки се на общо 43 
предишни решения за одобряване на ветрогенератори без ОВОС. Чрез цитираните решения от 2012 г. са 
одобрени без процедура по ОВОС общо 60 ветрогенератора, разположени в съседни и близки землища в 
Приморска Добруджа, на една група от фирми. Тези решения са обжалвани от БДЗП, всяко по отделно, пред 
министъра на околната среда и водите. Всички жалби са отхвърлени и министъра потвърждава решенията. При 
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това решение ВА 41-ПР/2012 е за одобряване без ОВОС на 10 ветрогенератора в землището на село Раковски и 
жалбата за него е отхвърлена с решение на МОСВ 143/29.5.2012 г. Само една година по-рано, с решение 
65/6.3.2011 г. МОСВ отменя решение ВА-13/2011 за одобряване на ветропарк от 14 ветрогенератора с 
процедура по ОВОС в същото землище, като турбините са съседни на тези от решение ВА 41-ПР/2012. За 
отменения ветропарк компетентния орган намира множество процедурни нарушения в оценката, направена в 
ДОВОС. За ветропарка, одобрен без ОВОС и потвърден от Министъра на околната среда и водите, се изтъква, че 
няма никакви процедурни нарушения и че инвеститора е представил достатъчна по обем информация за 
преценка необходимостта от ОВОС, като цитира безупречна оценка за съвместимост (изисквана по ЗБР, а не по 
ЗООС). Решение на РИОСВ Варна, свързано с въпросната оценка за съвместимост обаче не е намерено на 
интернет страницата на инспекцията, нито е предоставено от РИОСВ Варна по реда на ЗДОИ. От мотивите, 
посочени в решенията, може да се заключи, че има различен подход и стандарт за преценка на решенията за 
одобряване с ОВОС и без ОВОС. Този пример доказва, че въпреки декларациите на правителството, е факт 
одобряването на ветропарк от 60 ветрогенератора на група от свързани фирми в Приморска Добруджа без 
ОВОС, разделен на части, както от регионалната структура, така и от министъра на околната среда и водите. 

При вземане на решение от страна на компетентния орган да не се извършва ОВОС на даден ветроенергиен 
проект, се установяват следните пороци: 

1. Позволява се да се одобрят големи проекти без ОВОС, чрез раздробяването им на части без за това да 
има правни последствия, но въздействията върху околната среда може да са значими; 

2. Процедурата по одобряване чрез преценка, че не е необходимо извършването на ОВОС не е публична; 
тя е напълно затворена в компетентната институция и няма никаква прозрачност при вземане на 
решенията; публично е единствено самото решение по преценка; то може да се обжалва в 14-дневен 
срок след публикуването му. Същият е и срока за достъп до публична информация по реда на ЗДОИ. 
Това изключва възможността да се получи по-подробна информация за проекта, която да помогне на 
гражданите да преценят дали да обжалват даденото решение или не. 

3. Избягва се необходимостта инвеститора да провежда предварителни проучвания, свързани с 
потенциално засегнатите елементи на околната среда; 

4. Избягва се публична процедура по ОВОС, където е необходимо да бъде разработен доклад по ОВОС, 
отчитащ аргументирано всички аспекти и степента на очакваните въздействия върху елементите на 
околната среда, включително биоразнообразието и риска за човешкото здраве; където се разглеждат 
алтернативи, оценява се кумулативния ефект, посочват се смекчаващи въздействията мерки и се 
представя план за собствен мониторинг; където се провеждат консултации със заинтересованите 
страни, както и обществени обсъждания; 

5. В решенията по преценка Компетентния орган не поставя изисквания към инвеститора по отношение 
реализирането на инвестиционното предложение, не изисква мониторинг и няма въз основа на какво 
да се провежда текущ и следващ контрол; 

6. Избягва се необходимостта инвеститорът да провежда мониторинг на въздействията при работата на 
ветропарка, както и да прилага смекчаващи мерки (независимо, че може да има голям ветропарк 
вследствие одобрени множество единични проекти). 

7. Издадените решения за преценка, че не е необходим ОВОС нямат давност, т.е. при желание на 
инвеститора те могат да се реализират и след 10, 20 или 50 години. Това обстоятелство се промени с 
изменение на ЗООС през 2012 г., където бе посочена давност от 5 години за решенията по преценка, 
която се прилага и за вече издадените решения. Проблемът е, че дали едно решение е вече с изтекла 
давност трябва да реши компетентния орган, а тази процедура не е публична и няма задължение 
компетентния орган да оповестява, когато дадено решение е изгубило давност. Справката, 
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предоставена от РИОСВ Варна по реда на ЗДОИ през ноември 2013 г. доказва, че към момента няма 
обективен и публичен начин да се установи кога едно решение от тези, издадени преди 2012 г., е 
загубило правно действие. Както е посочено по-горе, РИОСВ Варна е подала невярна информация за 64 
решения за общо 91 ветрогенератора и не е предоставила информация за 63 решения за общо 99 
ветрогенератора, които не са стартирали на терен, но инспекцията не е заявила, че решенията са с 
изтекло правно действие. В допълнение на това, РИСОВ Варна издава решение за одобряване без ОВОС 
на ветрогенератори в началото на 2014 г., като се мотивира с решения, за които само два месеца преди 
това е обявила, че са с изтекла давност: решение ВА 145-ПР/2008 е послужило като мотив за издаване 
на решение ВА 8-ПР/2014, а решение ВА 73-ПР/2006 е послужило като мотив за издаване на решение 
ВА 10-ПР/2014 (приложения 3 и 4). В такава обстановка преценката или изявлението, че даден проект е 
с изтекло правно действие, е субективна и не подлежи на независим контрол. 

 

Одобряване на проекти чрез процедура по ОВОС 

След 2009 г. повечето проекти за ветрогенератори в Добруджа преминават през процедура по ОВОС, като 
такива процедури, макар и само няколко е имало и преди 2008 г. Характерно за всички процедури по ОВОС, 
независимо дали са били преди или след 2009 г. е, че: 

1. Описанието на инвестиционните предложения не включва пълния мащаб на проекта, като не 
се включва инфраструктурата – обслужващи пътища, сгради, електропреносна инфраструктура 
за включване в електропреносната мрежа, както и радарна система, ако тя се включва като част 
от смекчаващите мерки (прилага се много рядко); Например решение ВА 1-2-114/2007г, с което 
се одобрява ветропарк „Свети Никола” на АЕС Геоенерджи включва само ветрогенераторите и 
подземния електропровод, но не включва изградените пътища, помощни сгради за персонала, 
както и радарната станция. Тези елементи обаче са представени на финансовите институции 
като неделима част от проекта, които са оценени в рамките на процедурата по ОВОС. В 
решенията за одобряване на ветропаркове с процедура по ОВОС въобще не се описва 
съпътстващата инфраструктура към одобрените ветропаркове. Практика е електропреносната 
мрежа и пътната инфраструктура за такива ветропаркове да се одобрява с отделна процедура, 
обикновено с решение, че не е необходим ОВОС, или въобще не се инициира процедура по 
преценка като негласно се приема, че одобряването на ветрогенераторите включва и всякаква 
инфраструктура към тях. Такава практика е отново в разрез с чл. 82, ал. 3 на ЗООС. 

2. Оповестяването на инвестиционното предложение е твърде недостатъчно. То става чрез 
съобщение в местната община, вестник, който не е задължително да е разпространяван в 
региона (например публикуването в местен вестник, който се разпространява в друг регион, 
също е допустимо). Прилаганата в цялата страна схема за информиране на местното население 
(не само по отношение проекти за ветрогенератори) показва нищожна ефективност. 
Ефективността е много ниска дори при информиране на етапа на обществено обсъждане. От 
2012 г. в чл. 6 на наредбата за ОВОС се включва нова ал.9, регламентираща оповестяването на 
инвестиционните намерения на най-ранен етап, успоредно с уведомяването на институциите. 
Информацията се помества на интернет страниците на инвеститора, на общината и на 
„обществено достъпно място”, което в масовата практика е самата сграда на общината. Тези 
механизми обаче също са доказали в практиката, че са ниско ефективни, особено в малки 
населени места, където достъпът до интернет е много ограничен, а в много случаи и достъпът 
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до общинската администрация. Дори в големите населени места жителите посещават сградите 
на общините сравнително рядко. Всички досега регламентирани средства за изясняване на 
обществения интерес и информиране на населението предполагат активно търсене на такъв 
род информация от жителите, което при това отнема и значително време, за да се следи 
инвестиционния интерес регулярно. Инвеститорите разполагат с достатъчно механизми, с 
които на документи да докажат, че обществеността е надлежно информирана, а в същото 
време обществеността въобще да не е запозната със съответния проект. 

3. Консултирането със заинтересовани страни – научни институти и НПО, не е задължително по 
закон и по тази причина в болшинството от случаите се избягва и е чисто формално – само с 
писмо от най-общ характер. Инвеститорите започват да търсят НПО само когато разберат, че 
решенията по техния проект се обжалват. Тъй като научните институции нямат практиката да 
следят инвестиционния интерес и много рядко вземат отношение, те почти никога не са 
търсени за консултации от страна на инвеститора. 

4. В докладите по ОВОС масово се документират следите пороци:  
a. не се разглеждат алтернативи на инвестиционното предложение, както технологични, 

така и по местоположение, като се твърди също, че нулевата алтернатива ще е пагубна 
за бъдещето на територията; в много случаи, когато се посочват алтернативи, те не се 
разглеждат и оценяват равностойно (таблица 7). Например разглеждане на алтернативи 
липсва в доклада по ОВОС на ветропарка „Свети Никола” на „АЕС Геоенреджи” (одобрен 
през 2007 г.), ветропарка „Калиакра” на „ИНОС 1” (одобрен през 2005 г.). Негативна 
оценка на нулевата алтернатива по отношение ползването на територията е 
представена в ОВОС за ветропарка „Смин” на Консорциум „Уинд Енерджи” (одобрен 
през 2012 г.), както и в доклада за ветропарк „Генерал Тошево”. В тези два случая се 
разглеждат и други алтернативи, но неравностойно. 

b. не се оценява кумулативния ефект или ако това се прави, то се прави много избирателно 
с цел да се докаже липсата на такъв (таблица 7); обикновено при оценката на 
кумулативния ефект се вземат предвид само съседните и най-близките имоти до тези на 
инвестиционното предложение; оценка на кумулативните въздействия липсва в 
доклада по ОВОС на ветропарка „Свети Никола” на „АЕС Геоенреджи” (одобрен през 
2007 г.), ветропарка „Калиакра” на „ИНОС1” (одобрен през 2005 г.). Анализ на 
кумулативно въздействие с включване само на малка част от други инвестиционни 
предложения е правен за ветропарка „Смин” на Консорциум „Уинд Енерджи” (одобрен 
през 2012 г.). 

c. не се прави оценка на действително засегнатите елементи на околната среда, а се 
подбират такива, за които не се очаква значително въздействие (например ако 
територията е ценна за зимуващи птици, то се прави оценка на гнездящите птици, 
докато зимуващите не се споменават и по този начин се избягва необходимостта да 
бъдат оценявани въздействията върху тях; такъв конкретен случай има в ДОВОС за 
ветропарк „Свети Никола” на фирмата „АЕС Геоенерджи”) (таблица 7);  

d. анализите и оценките не се правят на базата на проучвания на терен, които да 
гарантират качествена и достатъчно пълна информация за целите на оценката 
(например за ветропарковете „Калиакра”, ветропарка западно от село Българево и 
ветропарка „Генерал Тошево” не са правени целенасочени проучвания, а са ползвани 
готови данни, доколкото въобще са били налични). Там където са правени 
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предварителни проучвания, резултатите от тях са пригодявани и интерпретирани по 
начин, който да позволи положителна оценка (например в доклади за различни 
ветропаркове, които са съседни, се твърди че птиците не прелитат над проектната 
територия, а в съседство с нея; по този начин ако в единият доклад информацията е 
вярна, то в другия - за съседния ветропарк тя не може да е вярна; такъв е случаят 
например за докладите по ОВОС на „Ен Ти Енерджи” и „АЕС Геоенерджи” за 
ветропаркове в съседни територии, дори частично припокриващи се, където един и същ 
експерт по ОВОС си противоречи по отношение на трасетата, откъдето минават птиците 
(приложение 6);  

e. посочените в докладите смекчаващи мерки не кореспондират с реалните очаквани 
значими въздействия (таблица 7). Такива случаи се наблюдават както в ранните доклади 
(за ветропарковете „Калиакра”, „Свети Никола”), така и в докладите от последните 
години (ветропарка „Смин”, ветропарка на „Ен Ти Енерджи”). 

f. Много често в докладите не се прилага картен материал, онагледяващ евентуални 
въздействия върху околната среда, в частност птиците. В повечето случаи се представя 
само обща карта на местоположението на проекта. 

g. на практика дори обемисти ДОВОС имат много ниско качество на съдържанието си. 
Това важи основно за по-късните доклади, където принципно присъства разглеждане на 
алтернативи, кумулативен ефект и степен на конкретни въздействия, но въпреки обема 
съдържанието по същество е много повърхностно и реални оценки липсват. В тези 
случаи данните и оценките се интерпретират избирателно, и в редица случаи 
некоректно (таблица 7). Конкретни примери за обемисти доклади, включващи и 
онагледяващи елементи като графики и карти, но въпреки това с пропуски и 
изкривяване на данните, са докладите за ветропарковете на „Торум” ООД и "Норекс 
Енерджи Проджект 2" ООД. 

h. Оценката на качеството на докладите по ОВОС е вътрешна (непублична) процедура на 
компетентния орган преди да пусне доклада на обществено обсъждане; инвеститорът 
счита, че след като е получил положително становище на доклада си по ОВОС, той би 
следвало да бъде одобрен, независимо от реакцията на обществеността по време на 
общественото обсъждане. Самата практика показва, че опозицията на обществеността 
срещу даден проект по време на общественото обсъждане не води до спиране или 
отхвърляне на даден проект. Това се третира просто като финална част от процедурата. 

За допускането на доклади по ОВОС с горните пороци отговорност би трябвало да носи РИОСВ Варна, 
съответно отговорните за това служители на инспекцията и ръководството. Практиката да се внасят 
лошокачествени доклади по ОВОС продължава, тъй като компетентния орган ги одобрява при 
наличието на посочените пороци. В първите години (до 2007 г.) докладите по ОВОС бяха много непълни 
и посредствени, не почиваха на конкретни проучвания и в тях въобще липсваха оценки на алтернативи 
и кумулативен ефект, както и оценки на много от въздействията. След препоръка 130 (2007) на 
Бернската конвенция бяха направени опити да се подобри качеството на докладите. Въпреки това и 
въпреки, че в докладите започнаха да присъстват повече анализи, съдържанието им по същество не се 
промени и посочените по-горе пороци са валидни и за по-късните доклади (таблица 7). В тях се залага 
основно върху избирателното и манипулативно интерпретиране на данните, за да се докаже липса на 
въздействия. В тези случаи формално всички изисквания са спазени и по всеки аспект е писано, но 
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съдържанието и методиките на анализ и оценка деформират резултатите. Така само експерти могат да 
преценят доколко анализът и оценката са коректни. Резултатът обаче е същият както при по-ранните 
доклади – няма обективна и качествена оценка на базата на която да са предложени адекватни мерки. 
В същото време нито един от докладите по ОВОС след 2008 г. (общо 42 ДОВОС) не е подлаган на 
външна експертна оценка на качеството, както се изисква от препоръка 130 (2007). 

5. Аргументирани становища, внесени по време на процедурата по ОВОС не се отразяват в докладите и не 
се приемат от РИОСВ, когато в тях се посочват аргументи срещу изграждането на ветропарковете 
(примери на такива становища са дадени в приложение 6; 

6. Когато за дадено инвестиционно предложение има внесени отрицателни становища и има риск то да 
бъде обжалвано и спряно или забавено, РИОСВ Варна издава решение за предварително изпълнение, 
чийто срок на обжалване е само 3 календарни дни. Този тип решение позволява реализирането на 
проекта независимо дали протичат съдебни процедури, а обжалването на такова решение е 
практически нереалистично. Първото решение за предварително изпълнение е издадено за ветропарка 
„Калиакра”, което позволи изграждането на парка докато протичаха съдебните процедури. Такива 
решения са издадени за ветропарковете „Смин” и „Генерал Тошево”, които към момента са в съдебни 
процедури, както и за още 12 ветропарка14, одобрени в периода 2011 – 2013 г. (решения ВА-2/2011, ВА-
6/2012, ВА-12/2012, ВА-4/2013, ВА-13/2012, ВА-15/2012, ВА-18/2012, ВА-4/2011, ВА-5/2011, ВА-10/2011, 
ВА-11/2011, ВА 11/2012 и ВА-13/2011, като последните две решения са отменени от министъра на 
околната среда и водите (приложение 4). От изброените по-горе решения, БДЗП е предоставяло 
отрицателни становища по отношение на ДОВОС на 10 от общо 15-те проекта за ветрогенератори: 
ветропарковете „Калиакра”, „Смин”, Генерал Тошево” и тези, одобрени с решения ВА 2/2011 
(инвеститор „Добротич Уинд” ЕАД), ВА 4/2011 („Интер Ве 1-2” АД), ВА 5/2011 („Вентус 2009” ЕООД и 
др.), ВА 13/2011 (Венелин Паскалев), ВА-10/2011 ("Недялков Проджект Менидмънт" ООД), ВА-11/2011 
(„Варна Грийн Енерджи” ООД) и ВА 11/2012 („Торум” ЕООД). Против ветропарка, одобрен с решение 
ВА-4/2013 има отрицателно становище от страна на местни земеделци. За ветропарка, одобрен с 
решение ВА-6/2012, е имало обжалване от страна на БДЗП на предходно решение по ОВОС (ВА-4/2011, 
изброено по-горе), което е отменено от министъра на околната среда и водите. Инвеститорът  на 
ветропарка, одобрен с решение ВА-13/2012 (Пне Винд Парк Добруджа), има свързана фирма, която е 
получила отрицателно становище от БДЗП за ветропарк в друг регион на страната15

 

, около месец преди 
да бъде издадено решение ВА-13/2012. Също така той е наемал фирмата на БДЗП за провеждане на 
орнитологични проучвания за ветропарка, одобрен с решение ВА-13/2012. Възможно е да е имало 
притеснения от обжалване, поради избирателно интерпретиране на данните, събрани в хода на 
проучванията. В случая с ветропарка, одобрен с решение ВА-18/2012, консултантската фирма на БДЗП 
също е провеждала проучвания на миграцията за инвеститора и му е предоставила детайлни доклади, 
доказващи интензивен прелет. Инвеститорът е наел друга фирма за проучвания и е използвал техните 
данни в доклада си по ОВОС, вместо тези предоставени от фирмата на БДЗП. Това вероятно е било 
повод за притеснение от обжалване на решението и е било най-вероятната причина за искането за 
предварителното му изпълнение. Останалите 2 решения - ВА-12/2012 и ВА-15/2012 се отнасят до 
ветропаркове на свързани фирми от подгрупа 2 на група І. В група І попадат и фирмите с ветропарковете 
„Смин” и „Генерал Тошево”, които са обжалвани от БДЗП. Макар БДЗП да не е обжалвало пряко 
решения ВА-12/2012 и ВА-15/2012, инвеститорите са били наясно с риска решенията за техните 
ветропаркове да се обжалват, поради което най-вероятно са искали предварително изпълнение. 

                                                           
14 Решения ВА 4/2011 и ВА-6/2012 са за един и същ ветропарк с инвеститор „Интер Ве 1-2” АД (Приложение 6) 
15 При консултации по време на процедура за изгатвяне на ДОВОС, БДЗП дава отрицатерно становище на „Пне Уинд Стралджа”, поради рисково 
местоположение на проекта в близост до ЗЗ „Комплекс Стралджа”. 
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Таблица 7. Слабости в доклади по ОВОС за ветропаркове в Добруджа, направен на база 17 от общо 47 доклада 
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неточно описание на местоположението на 
ИП спрямо уязвими територии                 x x   x           
а. алтернативи                                   
не се разглеждат алтернативи на 
инвестиционното предложение  x x x x   x x         x x x   x   
посочените алтернативи не се разглеждат и 
оценяват равностойно         x x x x x x x x x x   x x 
нулевата алтернатива е представена като 
негативна за околната среда         x x x   x x x x         x 
b. кумулативно въздействие                                   
не се оценява кумулативния ефект x x x x             x x           
ограничено оценяване на кумулативния ефект         x x x x x x     x x   x x 
избирателно и манипулативно оценяване на 
кумулативния ефект           x x           x       x 
c. оценка на действително засегнатите 
елементи                                   
липсва оценка на действително засегнатите 
видове/местообитания или на някой от тях x x x x     x x x x   x x         
липсва оценка на действително очакваните 
въздействия върху птиците x x x x x x x       x x x         
избирателно интерпретиране на данните при 
оценка на засегнатите видове/местообитания   x x x x x   x x x x x x x   x   
единствено декларативно твърдения за липса 
на значими въздействия x x x           x x               
d. проучвания на терен                                   
липсват теренни проучвания, на които се 
базира ДОВОС x x x                             
прилагане на неподходящи методики за 
проучване       x             x x x         
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липсват проучвания за действително 
засегнати видове       x                           
само частични теренни проучвания, с 
недостатъчен обхват за целите на ОВОС       x   x             x         
избирателно интерпретиране на данните при 
оценка на засегнатите видове/местообитания       x   x x x x x x x x x   x   
e. смекчаващи мерки                                    
посочените мерки не кореспондират с 
реалните очаквани значими въздействия   x x x x x   x     x x x         
липсват мерки за намаляване на 
действителните въздействия   x x                             

 



Анализ на развитието на ветроенергийния сектор в България, район Добруджа, и състоянието му към месец март 2014 г. 
 90 

 

7. Аргументирани становища, внесени по време на процедурата по ОВОС не се отразяват в 
докладите и не се приемат от РИОСВ, когато в тях се посочват аргументи срещу изграждането 
на ветропарковете (примери на такива становища са дадени в приложение 6; 

8. Когато за дадено инвестиционно предложение има внесени отрицателни становища и има 
риск то да бъде обжалвано и спряно или забавено, РИОСВ Варна издава решение за 
предварително изпълнение, чийто срок на обжалване е само 3 календарни дни. Този тип 
решение позволява реализирането на проекта независимо дали протичат съдебни процедури, 
а обжалването на такова решение е практически нереалистично. Първото решение за 
предварително изпълнение е издадено за ветропарка „Калиакра”, което позволи 
изграждането на парка докато протичаха съдебните процедури. Такива решения са издадени 
за ветропарковете „Смин” и „Генерал Тошево”, които към момента са в съдебни процедури, 
както и за още 12 ветропарка16, одобрени в периода 2011 – 2013 г. (решения ВА-2/2011, ВА-
6/2012, ВА-12/2012, ВА-4/2013, ВА-13/2012, ВА-15/2012, ВА-18/2012, ВА-4/2011, ВА-5/2011, ВА-
10/2011, ВА-11/2011, ВА 11/2012 и ВА-13/2011, като последните две решения са отменени от 
министъра на околната среда и водите (приложение 4). От изброените по-горе решения, БДЗП 
е предоставяло отрицателни становища по отношение на ДОВОС на 10 от общо 15-те проекта 
за ветрогенератори: ветропарковете „Калиакра”, „Смин”, Генерал Тошево” и тези, одобрени с 
решения ВА 2/2011 (инвеститор „Добротич Уинд” ЕАД), ВА 4/2011 („Интер Ве 1-2” АД), ВА 
5/2011 („Вентус 2009” ЕООД и др.), ВА 13/2011 (Венелин Паскалев), ВА-10/2011 ("Недялков 
Проджект Менидмънт" ООД), ВА-11/2011 („Варна Грийн Енерджи” ООД) и ВА 11/2012 
(„Торум” ЕООД). Против ветропарка, одобрен с решение ВА-4/2013 има отрицателно 
становище от страна на местни земеделци. За ветропарка, одобрен с решение ВА-6/2012, е 
имало обжалване от страна на БДЗП на предходно решение по ОВОС (ВА-4/2011, изброено по-
горе), което е отменено от министъра на околната среда и водите. Инвеститорът  на 
ветропарка, одобрен с решение ВА-13/2012 (Пне Винд Парк Добруджа), има свързана фирма, 
която е получила отрицателно становище от БДЗП за ветропарк в друг регион на страната17

9. Експертните екологични съвети (ЕЕС), които по същество би трябвало да вземат компетентно 
експертно становище по доклада за ОВОС и да предложат на директора на РИОСВ, включват в 
постоянния си състав експерти от РИОСВ, представители на общините и представители на 
РИОКОЗ. Няма изискване за компетенциите на представителите на общините, които участват в 
експертните съвети. Често тези представители не са еколозите на общините, а други 

, 
около месец преди да бъде издадено решение ВА-13/2012. Също така той е наемал фирмата 
на БДЗП за провеждане на орнитологични проучвания за ветропарка, одобрен с решение ВА-
13/2012. Възможно е да е имало притеснения от обжалване, поради избирателно 
интерпретиране на данните, събрани в хода на проучванията. В случая с ветропарка, одобрен 
с решение ВА-18/2012, консултантската фирма на БДЗП също е провеждала проучвания на 
миграцията за инвеститора и му е предоставила детайлни доклади, доказващи интензивен 
прелет. Инвеститорът е наел друга фирма за проучвания и е използвал техните данни в 
доклада си по ОВОС, вместо тези предоставени от фирмата на БДЗП. Това вероятно е било 
повод за притеснение от обжалване на решението и е било най-вероятната причина за 
искането за предварителното му изпълнение. Останалите 2 решения - ВА-12/2012 и ВА-
15/2012 се отнасят до ветропаркове на свързани фирми от подгрупа 2 на група І. В група І 
попадат и фирмите с ветропарковете „Смин” и „Генерал Тошево”, които са обжалвани от 
БДЗП. Макар БДЗП да не е обжалвало пряко решения ВА-12/2012 и ВА-15/2012, инвеститорите 
са били наясно с риска решенията за техните ветропаркове да се обжалват, поради което най-
вероятно са искали предварително изпълнение. 

                                                           
16 Решения ВА 4/2011 и ВА-6/2012 са за един и същ ветропарк с инвеститор „Интер Ве 1-2” АД (Приложение 6) 
17 При консултации по време на процедура за изгатвяне на ДОВОС, БДЗП дава отрицатерно становище на „Пне Уинд Стралджа”, поради 
рисково местоположение на проекта в близост до ЗЗ „Комплекс Стралджа”. 
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служители, определени от кметовете или самите кметове. Например на ЕЕС за разглеждане на 
ДОВОС на ветропарка „Смин” от страна на общината присъстваха кметът на община Шабла и 
кметовете на малките населени места, в чиито землища попада ветропарка. Нито едно от тези 
лица няма експертиза в областта на околната среда, но бяха готови да гласуват за одобряване 
на ДОВОС. По този начин се компрометира експертния характер на ЕЕС и те стават по-скоро 
административен или дори политически съвет. Проблемът е, че в повечето случаи общините 
са заинтересована страна от реализацията на проекта и има предварителни договорки с 
инвеститорите какво общината ще спечели, ако проектът бъде реализиран. В случая с 
ветропарка „Смин” е имало договорки между кмета на общината и инвеститора, поради което 
е било важно самите кметове да участват в ЕЕС. Свързаност между общините и инвеститорите 
има в почти всички случаи на по-големи ветропаркове. Например община Каварна е отдала 
право на строеж на „ИНОС 1” върху общинска земя за реализирането на парка, а „Митсубиши 
Хеви Индъстри” подарява на общината автомобили, като има и споразумение за предоставяне 
на безплатна електроенергия. Също така по закон инвеститорите във ветрогенератори внасят 
солидни суми ежегодно в общините, за всеки ветрогенератор, който оперира на територията 
им. Тъй като общините имат финансов интерес от реализирането на проектите, те не са в 
състояние безпристрастно да вземат решение по отношение на ДОВОС и целесъобразността 
на даден проект. В същото време с гласовете си променят крайния резултат от гласуването на 
решение по отношение на ДОВОС. Участието и ролята на общините в ЕЕС е част от практиката 
в процедурата по ОВОС, докладите винаги да бъдат одобрявани, независимо от типа, 
характера и вероятните въздействия на проекта. 

На практика процедурата по ОВОС дава по-голяма прозрачност на процеса, което обаче не е гаранция 
за качеството на доклада и безопасността на инвестиционния проект за околната среда. Като цяло 
процедурата се прилага формално и до известна степен субективно. Има процедури по ОВОС които 
нито са спрени, нито са приключили от 2006 г. насам (вече 8 години). Има и такива процедури, които 
са приключили нереалистично бързо. Пример за това е процедурата по ОВОС на ветропарка „Генерал 
Тошево”. В рамките на процедурата последното писмо от компетентния орган относно обхвата на 
доклада по ОВОС (начален етап в процедурата, преди да започне разработването на доклада) е от 27 
декември 2011 г., докато докладът е внесен в началото на януари 2012 г.(веднага след празниците) и 
до средата на януари е получил положителна оценка и е допуснат на обществено обсъждане. То се е 
състояло около средата на февруари 2012 г., а решението по ОВОС е от началото на март 2012 г. Ако 
се проследи хронологията на процедурата става видно, че самият доклад по ОВОС е разработен в 
дните на новогодишните празници – между 28 декември и 2 януари (за не повече от 5 дни). Нито в 
България, нито в света има практика доклад по ОВОС да е разработен за 5 дни и то по време на 
празници. Като се има предвид, че одобряването на ветропарка е съпроводено и с решение за 
предварително изпълнение, има достатъчно основание да предполагаме наличието на корупционен 
елемент в процедурата.  

 

Обжалване и отмяна на решения на РИОСВ 

На обжалване подлежат решенията на компетентния орган, както по преценка за необходимостта от 
ОВОС, така и решенията по ОВОС. Решенията се обжалват пред Министъра на околната среда и 
водите, когато жалбата се подава от трета страна (различна от инвеститора). За да се избегне 
доколкото е възможно законовият 14-дневен срок на обжалване на решенията, РИОСВ Варна 
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публикува на интернет страницата си решения със задна дата или няколко дни след постановяването 
им, като не се посочва на коя дата са публикувани. По този начин срокът на обжалване се скъсява и 
дори се елиминира. Въпреки че сме констатирали много такива случаи, документално сме успели да 
регистрираме официално 5 случая чрез нотариална заверка за съдържание на интернет страница. 
Нито един от официално заверените случаи не е за ветроенергийни проекти, но тази практика се 
прилага и за тях.  

Обжалването на решения на директорите на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите не 
винаги приключва с отмяна на решенията, а отмяната на решения на директора на РИОСВ не означава 
спиране на проекта, а връщане за ново произнасяне. За периода 2011 – 2014 г. от 21 обжалвани 
решения на РИОСВ Варна за одобряване на ветрогенератори, Министъра отменя 12 решения по ОВОС 
и 2 решения за одобряване без ОВОС: ВА-11/2012 и ВА-6/2013 за ветропарка на „Торум” ЕООД, ВА-
11/2011 и ВА-5/2013 на „Варна Грийн Енерджи” ЕООД, ВА-4/2011 ("ИНТЕРВЕ 1-2" АД), ВА-13/2011 
(Венелин и Елеонора Паскалеви), ВА-14/2011 (Ен Ти Енерджи), ВА-5/2012 („Джетстрийм” ЕООД), ВА-
7/ПР/2012 (Консорциум „Уинд Енерджи”), ВА-8/2012 ("Уинд Енерджи 3000" ООД), ВА-9/2012 („СРС 
България” ООД), ВА-10/2012 ("Уиндекс” ООД), ВА 8-ПР/2014 ("Вятърен парк Добруджа 2") и ВА9-
ПР/2014 ("Вятърен парк Добруджа 3"). На практика 3 ветропарка са одобрени повторно след като 
първоначалното решение е било отменено – на „Варна Грийн Енерджи” ЕООД, „Торум” ЕООД и 
"Интерве 1-2" АД. Новите решения за ветропарковете на „Варна Грийн Енерджи” ЕООД и „Торум” 
ЕООД са повторно обжалвани и повторно отменени от МОСВ. Решението за ветропарка на "Интерве 1-
2" АД не е обжалвано поради пропуснат срок. Останалите 7 обжалвани решения, са за одобряване на 
ветрогенератори без ОВОС на свързани помежду си фирми, а случаят е разгледан по-горе (стр. 81-82). 
Този случай (по отношение конкретно едно от решенията) бе даден като пример за относително 
субективното вземане на решения за отмяна или потвърждаване на решения на директор на РИОСВ 
за ветропаркове, които са съседни (на практика в една територия). Възможно е при този случай също 
да е наличен корупционен елемент. 

Решенията на министъра на околната среда и водите могат да бъдат обжалвани в съда, както от 
жалбоподателя срещу инвестиционния проект, така и от инвеститора. Само в периода 2004 – 2008 г. 
БДЗП е водило 13 дела срещу няколко ветропарка в Приморска Добруджа – всички завършили в 
полза на инвеститорите. Постановените съдебни решения, включително по-късните не разглеждат 
случаите по същество – от тяхната екологична проблематика, а само по съответствието им с АПК. Това 
изключително ограничава достъпа до правосъдие по отношение на прилагането на екологичното 
законодателство. Тази тема не се разглежда в подробности тук, а е предмет на отделен анализ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Предоставяне на информация по закона за достъп на информация: 

РИОСВ Варна предоставя информация по ЗДОИ, която не отговаря на фактическата обстановка за 
близо 25% от решенията, за които е поискана публична информация по реда на ЗДОИ, а именно: 
посочва като решения с изтекло правно действие такива, които са реализирани и ветрогенераторите 
оперират, и такива, които са заменени от по-нови решения по преценка за необходимостта от ОВОС; 
не посочва, че решения, чиято реализация не е стартирала дори към февруари 2014 г., както и посочва 
решения че са реализирани, без в действителност да има изградени ветрогенератори и не са 
заменени с по-нови решения, като решения с изтекло правно действие, което би следвало да 
означава, че тези решения са все още в сила, но статутът им остава неясен. Дори след повторно 
изискване на информация, бе установено несъотвествие при 12% от решенията, за които РИОСВ Варна 
предоставя информация. 

Решенията  с неясен статут са: ВА 26-ПР/2008, ВА 142-ПР/2008, ВА 297-ПР/2008, ВА 298-ПР/2008, ВА 
186-ПР/2007, ВА 261-ПР/2007, ВА 264-ПР/2007, ВА 461-ПР/2007, ВА 6-ПР/2006, ВА 366-ПР/2008, ВА 486-
ПР/2008, ВА 353-ПР/2008, ВА 459-ПР/2008, ВА 478-ПР/2008, ВА 497- ПР/2008, ВА 78-ПР/2009, ВА 158-
ПР/2009, ВА 165-ПР/2009, ВА 178-ПР/2009 и ВА 302-ПР/2009. Остава неясна причината, поради която 
част от решенията се водят като реализирани от РИОС Варна, без да има в действителност. 
Безпокойство буди факта, че предоставянето на информация от РИОСВ Варна системно се отчитат 
несъответствия. Предоставянето на непълна и неотговаряща на фактическата обстановка информация 
по реда на ЗДОИ може да се определи като предоставяне на документ с невярно съдържание или 
като непознаване на фактическата обстановка от компетентния орган и предизвиква съмнения 
относно наличието на достатъчно и реална информация за вземане на информирани решения.  

 

Състояние на ветроенергийния сектор 

До края на февруари 2014 г. само в географската област Добруджа има опериращи, одобрени или в 
процедура на одобряване общо 2452 ветрогенератора с обща мощност 5976 MW, която двойно по-
голяма от националната денонощна консумация на електроенергия. Опериращите и одобрени 
ветрогенератори са с обща мощност 3931 MW, т.е. 2,6 пъти повече отколкото е максималния 
технически капацитет за изграждане на ветрогенератори на географската област Добруджа. Ако 
развитието на сектора в Добруджа се реализира в пълните си мащаби (включително все още 
неодобрените и отменените проекти), то ще бъде неприемливо и от екологична, и от техническа 
гледна точка. Това е свръх концентриране на производство на електроенергия в район, който няма 
необходимия технически потенциал да поеме такова производство и е отдалечен от най-големите 
консуматори на електроенергия в страната. От друга страна, районът е от ключово значение за 
множество застрашени видове птици, които при това са уязвими към ветрогенератори. 

Въпреки забраната, влязла в сила с решението по екологична оценка в началото на август 2012 г., през 
2011 и 2012 г. броят на одобрените и планирани ветрогенератори продължава да нараства, тъй като за 
проекти които са заявени преди август 2012 г., забраната в решението по екологична оценка не действа. 
Намаляването на темпа на развитие на ветроенергийния сектор след 2013 г. е комплексен резултат от 
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въвеждането на забраната през 2012 г. и промени в закона за ВЕИ, които поставят рестрикции върху 
стихийното развитие на сектора. 

Въвеждането на давност със задна дата на решенията за преценка на необходимостта от ОВОС с 
промените на ЗООС от 2012 г. доведе до действително намаляване на  броя на ветрогенератори в 
Добруджа. В резултат на нереализирани проекти, решенията за общо 537 ветрогенератора с обща 
мощност 1014 MW действително са изгубили правно  действие. Поради липса на прозрачност на процеса 
на обявяване на  изтекло правно действие на решенията на РИОСВ и непредоставяне на информация 31 
ветрогенератора в Добруджа са все още с неясен статут. В допълнение има прекратени процедури по 
ОВОС за общо 89 ветрогенератора с обща мощност 267 MW.  

Отменените и с неясен статут ветрогенератори са потенциални проекти, които могат да се реализират и се 
разглеждат заедно с ветрогенераторите в процедура по ОВОС. Това са общо 266 ветрогенератора с 
мощност 641 MW. 

Общо от 3078 ветрогенератора (за сравнение към 2010 г. са с 55 по-малко), тези които са или могат да 
бъдат изградени са 2542, т.е. реалното намаление е едва с 19% (595 ветрогенератора). Намалението е 
в резултат на проекти с изтекло правно действие и на прекратени процедури по ОВОС. 

Основната част от ветрогенераторите, които са в експлоатация са разположени в Приморска 
Добруджа и много малка част във вътрешността на Добруджа. Сто и един от опериращите 
ветропаркове се намират в защитени зони от Натура 2000, като одобрените с решения 2-2(101)2005, 3-
2(101)2005, 1-2/114/2007 са обект на съдебна процедура в Европейския съд на справедливостта, 
поради факта, че с одобряването им България е нарушила Европейското природозащитно 
законодателство. На практика 31% от опериращите в Добруджа ветрогенератори се намират в Натура 
2000. 

Отменените ветропаркове са разположени основно в Приморска Добруджа, в близост до защитени 
зони от Натура 2000. Евентуалното им одобряване и реализация биха довели до значителни 
въздействия върху птиците, особено ветропарка „Смин”, разположен западно от Дуранкулашкото 
езеро и заемащ част от новообявената защитена зона „Било”. Реализирането на ветропарковете, 
които са одобрени или в процедура по ОВОС, включително ветропарка „Генерал Тошево” на практика 
ще формират напречна преграда на прелетния път на птиците. Ако се изгради допълнителна 
електропроводна инфраструктура, за да се поеме цялото количество произведена електроенергия, 
преградата на прелетния път на птиците, съставена от ветрогенератори и надземни електропроводи 
ще окаже силно негативно въздействие върху прелетните птици. 

 

Процедури по одобряване  

Установени са много слабости, водещи до правонарушения в процедурите по ОВОС. 

Установена е широко застъпена практика на раздробяване на проекти на части, прилагана от 
инвеститорите и допускана (дори насърчавана) от РИОСВ Варна. Има доказателства, че РИОСВ Варна е 
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давала насоки на инвеститорите как да раздробяват проектите си на части. Фирмите са разделяли 
проектите си на части, като: 

• са ги внасяли от името на една фирма, но като отделни проекти на една и съща дата или на 
близки дати;  

• са ги внасяли от името на различни фирми, които са свързани помежду си (имат едно 
седалище, един и същ управител или собственост, или една и съща фирма-майка);  

• са ги внасяли чрез физически лица, които на практика са управители на фирми или подставени 
лица. Когато се знае финансовото изражение на един проект за изграждане на ветрогенератор 
за стопански цели е нелогично такива проекти да се реализират от физически лица, тъй като 
става въпрос за инвестиции от поне милион евро само за един ветрогенератор. 

 

В периода 2003 - 2009 г. повечето проекти за ветрогенератори са одобрявани без ОВОС, тъй като 
компетентния орган е постановявал, че няма необходимост от ОВОС за проекти от 1 до 5 
ветрогенератора. При това аргументацията за одобряване на проектите без ОВОС включва аргументи, 
които не би следвало да са основание за неизвършване на ОВОС: Законът за енергетиката, 
Регионалният план за развитие на Североизточния район за планиране за периода 2007-2013, 
Протоколът от Киото за намаляване на вредните емсии, липсата на изграждане на нови или 
реконструкция на съществуващи пътища. Практиката да се дават разрешения за ветрогенератори без 
ОВОС върви тясно с практиката за разделяне на проекти на части. Въпреки, че изграждането на нова 
пътна инфраструктура е широко застъпен аргумент за неизвършване на ОВОС, такава инфраструктура 
е изграждана или чрез отделна преценка за необходимост, или без въобще да се информира РИОСВ. 

 

При вземане на решение от страна на компетентния орган да не се извършва ОВОС на даден 
ветроенергиен проект, се установяват следните пороци: 

1. Позволява се да се одобрят големи проекти без ОВОС, чрез раздробяването им на части; 
2. Процедурата по одобряване не е публична; публично е единствено самото решение по 

преценка; 
3. Избягва се необходимостта инвеститора да провежда предварителни проучвания, свързани с 

потенциално засегнатите елементи на околната среда; 
4. Избягва се публична процедура по ОВОС, където е необходимо да бъде разработен доклад по 

ОВОС, отчитащ аргументирано всички аспекти и степента на очакваните въздействия върху 
елементите на околната среда, включително биоразнообразието и риска за човешкото здраве; 
където се разглеждат алтернативи, оценява се кумулативния ефект, посочват се смекчаващи 
въздействията мерки и се представя план за собствен мониторинг; където се провеждат 
консултации със заинтересованите страни, както и обществени обсъждания; 

5. В решенията по преценка компетентния орган не поставя изисквания към инвеститора по 
отношение реализирането на инвестиционното предложение, не изисква мониторинг и няма 
въз основа на какво да се провежда следващ контрол; 

6. Избягва се необходимостта инвеститорът да провежда мониторинг на въздействията при 
работата на ветропарка, както и да прилага смекчаващи мерки (независимо, че може да има 
голям ветропарк в следствие одобрени множество единични проекти). 
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7. Издадените решения за преценка, че не е необходим ОВОС, нямат давност, т.е. при желание 
на инвеститора те могат да се реализират и след 10, 20 или 50 години; това обстоятелство се 
промени с изменение на ЗООС, където бе посочена давност от 5 години за решенията по 
преценка, която влиза в сила със задна дата. Процедурата за определяне на изтеклото правно 
действие на решения не е публична и компетентния орган няма задължение да оповестява, 
когато дадено решение е изгубило давност. Предоставената по реда на ЗДОИ информация 
може да е непълна и невярна, т.е е субективна. 

 

Характерно за всички процедури по ОВОС, независимо дали са били преди или след 2009 г. е, че: 

1. Описанието на инвестиционните предложения не включва пълния мащаб на проекта, като не 
се включва инфраструктурата – обслужващи пътища, сгради, електропреносна инфраструктура 
за присъединяване към електропреносната мрежа, както и радарна система, ако тя е 
залегнала като част от смекчаващите мерки (прилага се много рядко); 

2. Оповестяването на инвестиционното предложение е твърде недостатъчно. Прилаганата схема 
за информиране на местното население показва нищожна ефективност, дори при 
информиране на етапа на обществено обсъждане; инвеститорите разполагат с достатъчно 
механизми с които на документи да докажат че обществеността е надлежно информирана, а в 
същото време обществеността въобще да не е запозната със съответния проект. 

3. Консултирането със заинтересовани страни – научни институти и НПО, не е задължително по 
закон и по тази причина в болшинството от случаите се избягва и е чисто формално – само с 
писмо  от най-общ характер. Инвеститорите започват да търсят НПО само когато разберат, че 
решенията по техния проект се обжалват; 

4. В докладите по ОВОС масово се документират следните пороци: не се разглеждат алтернативи 
на инвестиционното предложение, както технологични, така и по местоположение, като се 
твърди също, че нулевата алтернатива ще е пагубна за бъдещето на територията; не се 
оценява кумулативния ефект или ако това се прави, то се прави много избирателно с цел да се 
докаже липсата на такъв; не се прави оценка на действително засегнатите елементи на 
околната среда, а се подбират такива, за които не се очаква значително въздействие; 
анализите и оценките не се правят на базата на проучвания на терен, които да гарантират 
качествена и достатъчно пълна информация за целите на оценката; там където са правени 
предварителни проучвания, резултатите от тях са пригодявани и интерпретирани по начин, 
който да позволи положителна оценка; посочените в докладите смекчаващи мерки не 
кореспондират с реалните очаквани значими въздействия. На практика дори обемисти ДОВОС 
имат много ниско качество на съдържанието си. Оценката на качеството на докладите по 
ОВОС е вътрешна (непублична) процедура на компетентния орган преди да пусне доклада на 
обществено обсъждане; за допускането на доклади по ОВОС с горните пороци отговорност би 
трябвало да носи РИОСВ Варна. Практиката да се внасят лошокачествени доклади по ОВОС 
продължава, тъй като компетентния орган ги одобрява при наличието на посочените пороци. 
След препоръка 130 (2007) на Бернската конвенция бяха направени опити да се подобри 
качеството на ДОВОС. Въпреки това и въпреки, че в докладите започнаха да присъстват повече 
анализи, съдържанието им по същество не се промени и посочените по-горе пороци са 
валидни и за по-късните доклади; 

5. Аргументирани становища, внесени по време на процедурата по ОВОС не се отразяват в 
докладите и не се приемат от РИОСВ, когато се посочват аргументи срещу изграждането на 
ветропарковете; 

6. Когато за дадено инвестиционно предложение има внесени отрицателни становища и има 
риск то да бъде обжалвано и спряно или забавено, РИОСВ Варна издава решение за 
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предварително изпълнение, чийто срок на обжалване е само 3 дни. Този тип решение 
позволява реализирането на проекта независимо дали протичат съдебни процедури.  

 

В решенията по преценка необходимостта от ОВОС, издадени от РИОСВ Варна и предоставено 
публично (публикувани в интернет или предоставени по реда на ЗДОИ), са установени следните 
слабости / пороци, които са от значение за констатираното стихийно развитие на сектора и са в 
противоречие с принципите на административното право и процес залегнали в АПК и общите 
принципи в правото: 

1. Много от публикуваните решения нямат дата на постановяване или датата на постановяване 
не се чете; 

2. В решенията се посочват името на фирмата възложител и адреса по седалище, но не се 
посочва ЕИК. Данните за инвеститора в решението не са достатъчни, за да се идентифицира 
инвеститора като юридическо лице. Понякога в Търговския регистър  се намират фирми със 
сходни наименования, но не и това, посочено в решението. През последните години не се 
посочват седалищата на фирмите, а техни адреси за кореспонденция, което противоречи на 
закона; 

3. В решенията не винаги се описват параметрите на инвестиционното предложение, а когато се 
описват, се посочват само част от характеристиките. В едни решения се посочват едни 
характеристики, а в други се посочват други. Не се прилага единен стандарт за изчерпателно 
описание на характеристиките на инвестиционното предложение за ветрогенератори; 

4. Когато в решението се посочва местоположението на инвестиционното предложение, се 
посочват номера на имоти. Тези номера се променят и не са публично достъпни. Ако в 
решението не е посочен номера на имота, от който произхожда цитираният имот, няма как да 
се разбере дали става въпрос за едно и също местоположение. Когато номерата на имотите се 
променят няколко пъти в рамките на къс период от време, конкретното местоположение на 
инвестиционното предложение няма как да бъде установено. Няма практика в решението да 
се посочват географски координати на ветрогенераторите, така че да става ясно къде се 
намира проектът, макар че такава информация се изисква от инвеститора при внасяне на 
инвестиционното предложение в РИОСВ; 

5. Решенията се публикуват на интернет страницата на РИОСВ Варна със задна дата или период 
от време след постановяването им, като по този начин се съкращава законовия период на 
обжалване, без това да може да се докаже пред компетентните органи; 

6. Номерирането на издадените решения не е по хронологичен ред. От 2007 г. насам редовно 
решения с по-малки номера излизат след решения, които имат по-големи номера. Също така 
съществуват номера в течение на една календарна година, срещу които не са издавани 
решения. Смисълът на „запазването на номера” не ни е много ясен, но вероятно е свързан с 
антидатирането на решения. Това е в противоречие с добрите административни практики, 
които страната ни като член на Европейския съюз е длъжна да прилага; 

7. Регистърът на решенията, издавани от РИОСВ Варна, не се поддържа и актуализира 
своевременно. Регистърът на първите уведомления за инвестиционни предложения също не 
се актуализира своевременно, като актуализацията му закъснява с поне 6 месеца и 
обезсмисля процедурите за осигуряване на публичност и евентуално становище от страна на 
заинтересовани страни. 

 



Анализ на развитието на ветроенергийния сектор в България, район Добруджа, и състоянието му към месец март 2014 г. 
 98 

 

Спазване на препоръките на препоръка 130 (2007) на Бернската конвенция и оценка на 
ефективността на приложените мерки 

В резултат от пълния анализ на фактическата обстановка, установяваме, че на практика няма нито 
една препоръка на Бернската конвенция, от 10-те, посочени в Препоръка 130 (2007), която да е 
изпълнена изцяло и/или навременно. Част от препоръките са изпълнени почти изцяло, но с голямо 
закъснение, което обезсмисля заложения в тях ефект. Това са препоръките, свързани със 
стратегически решения, законодателни промени, които по принцип подпомагат регулирането на 
развитието на сектора. Въпреки това по отношение качеството на ОВОС все още голяма част от 
препоръките не са реално приложени. Препоръките, свързани с конкретни действия в района на 
Приморска Добруджа (за преразглеждане на решения, демонтиране на ветрогенератори, 
преместване на алтернативни територии), не са изпълнени. Като цяло там, където Правителството 
наистина полага усилия да се справи с проблема, то постига напредък. Но са необходими още и 
систематизирани усилия, за да бъде препоръката напълно изпълнена и тя да има положителен ефект 
върху опазването на биоразнообразието при развитието на ветроенергийния сектор. В Таблица 8 е 
представен синтезиран анализ на ефекта от прилагането или неприлагането на препоръките на 
Бернската Конвенция, на базата на анализа в настоящия доклад. 

 

Таблица 8. Анализ на прилагането и ефективността на препоръките от Препоръка 130(2007) на Бернската 
Конвенция 
Препоръка на Бернската конвенция  Предприети мерки от МОСВ Оценка на ефекта 

1. Да прегледа отново съответните 
решения, на местно, регионално и 
национално ниво, относно 
ветроенергийните централи и да 
предпази от изграждане на нови централи 
в района, освен ако ОВОС не се докаже, че 
те нямат значителен отрицателен ефект 
върху биоразнообразието, защитено от 
Конвенцията – ОВОС докладите трябва да 
са по-точни и научно обосновани от 
представените досега и трябва да 
съдържат формулирани заключения, 
оценени от външни за екипа независими 
източници; 

До 2009 г. няма предприети мерки. 
През 2009 г.  – оценки на развитието и 
въздействието на сектора на национално 
ниво - Стратегическо екологично 
проучване и Стратегическа екологична 
оценка, влязла в сила 2012 г. Оценка на 
регионално ниво липсва.  
От края на 2009 г. повечето нови проекти 
се подлагат на ОВОС, които са по-
обемисти, но в повечето случаи все още 
неточни и научно недобре обосновани 
(пороците са описани по-горе). Въпреки 
това се одобряват. 
Не се прилага външна оценка от 
независими експерти на качеството на 
докладите по ОВОС. Това се извършва 
само от РИОСВ в закрита процедура;  

Ефект: от 1761 ветрогенератора 
(изградени, одобрени или 
планирани) към края на 2007, от 
които оперират 11 
ветрогенератора, към март 2014 г. 
има общо 2452 ветрогенератора, от 
които 300 оперират; 
Оценка: много непълно прилагане 
на препоръката; закъснели мерки, 
с неподходящо или непълно 
прилагане, които не постигат целта 
заложена в препоръката 

2. Напълно да преразгледа 
разработването на одобрени проекти за 
ветроенергийни паркове в района на 
Балчик и Калиакра, разположени в или 
близо до местата, определени като 
орнитологично важни места (ОВМ) и 
специални защитени зони от Натура 2000 

Одобрените към 2007  не са 
преразгледани!  
В средата 2012 г. е въведена давност на 
решенията по преценка на ОВОС, 
включително, тези издадени преди 
промяната в Закона. 
В началото на 2012 г. РИОСВ Варна 
одобрява без ОВОС проекти за поне 60 
ветрогенератора, на база на предишни 
решения, които биха били обявени с 

Ефект: Решенията за 537 
ветрогенератори са обявени с 
изтекло правно действие и те не 
могат да бъдат изградени. 31 
ветрогенератора още са с неясен 
статут, тъй като не са официално 
обявени че са с изтекла давност, но 
и изграждането им не е 
стартирало. Останалите 
ветрогенератори, одобрени в този 
период, но неизградени все още, 
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изтекла давност, ако промените в закона 
бяха влезли по-рано. Това става два 
месеца преди промените да влязат в 
сила, но когато в институцията вече се 
знае за подготвяните законодателни 
промени. 

са  включени в по-нови решения, 
чийто срок на действие не е 
приключил. 
Оценка: ефективна, но много 
закъсняла мярка. Късното й 
въвеждане позволява да бъдат 
реализирани рискови проекти в 
районите на Балчик и Калиакра 

3. Да изследва възможността за 
преместване на ветроенергийнте проекти, 
които са вече в процес на изграждане, 
както и единичните ветрогенератори 
(строителството на които е възможно без 
ОВОС), за да се възстанови целостта на 
местата, определени като НАТУРА 2000, 
ОВМ, или места с друг режим на защита 

Не са предприети мерки за прилагане на 
тази препоръка 

Ефект: констатирани са негативни 
въздействия върху птиците от 
опериращите в района на Калиакра 
ветрогенератори: загинали от 
ветрогенераторите птици, загуба на 
места за хранене на червеногушата 
гъска и др. 
Оценка: неприлагането на 
препоръката доведе до реални 
негативни въздействия върху 
биоразнообразието в района. 

4. Да избере алтернативни места за 
бъдещи и все още неработещи турбини 
като се базира на подходящи данни 
(включително дългосрочно наблюдение 
на биоразнообразието) и оценки 
(например използващи многокритериен 
анализ); ключови места за птиците, 
потенциални специално защитени зони, 
ОВМ, коридори с интензивен прелет и 
места, които редовно се употребяват за 
нощуване от големи ята на видове като 
щъркели и зимуващи гъски, където трябва 
да се избягва изграждането на 
ветрогенератори 

През 2010 г. бе изработена карта на 
чувствителните зони на 
биоразнообразието от ветрогенератори, 
в рамките на стратегическо екологично 
проучване, която посочва местата с 
висок риск за биоразнообразието, които 
следва да бъдат избегнати. Тази карта не 
е ползвана при вземане на решения от 
РИОСВ. 
Като част от Стратегическата екологична 
оценка на НДПВЕИ през 2012 г. бяха 
дефинирани районите, където да не се 
одобряват нови проекти. 
В края на 2013 г. бе публикувана карта на 
чувствителните зони за птиците спрямо 
ветрогенератори, която на национално 
ниво представя алтернативи за 
изграждане на ветрогенератори в 
райони с нисък или среден риск за 
птиците, но където има и добър 
технически потенциал за добив на 
енергия от вятъра 

Ефект: Към март 2014 г. в 
Добруджа има общо 2542 
ветрогенератора, които са 
реализирани, одобрени но не 
изградени, или са в процедура на 
одобряване. Нито един от 
проектите, които към края на 2007 
г. са одобрени, но не реализирани, 
или са били  само планирани 
(„бъдещи”), не е разглеждал 
алтернативни местоположения в 
ниско рискови територии от гледна 
точка на птиците, извън 
географската област Добруджа, 
където е интензивния път Виа 
Понтика. Няколко единични малки 
проекти, в най-западните части, 
попадат в зони със среден риск за 
птиците. 
Оценка: мярката би била 
ефективна, ако бе приложена още 
преди 2007 г. или непосредствено 
след препоръката на Конвенцията. 
Сега е много закъсняла и въпреки 
наличието на карта на зониране от 
края на 2013 г., тя няма да 
допринесе за коригиране на вече 
нанесените щети. Може да има 
ефект в бъдеще в дългосрочен 
план, включително и след 2020 г., 
когато изтече действието на 
Стратегическата екологична 
оценка. 

5. Да оцени въздействието на сега До март 2014 г. Правителството не е 
предприело целенасочени мерки за 

Ефект: Доказателства за 
отрицателните въздействия на 
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работещите ветрогенератори; изпълнение на тази препоръка. 
От всички опериращи ветрогенератори, 
мониторинг се осъществява единствено 
на ветропарка „Свети Никола” (47 от 
общо 330 ветрогенератора) с цел 
предотвратяване на конфликти. 
Мониторингът се възлага и контролира 
от инвеститора, поради което не може 
да се счита за независим. 
В рамките на проект, финансиран от 
програмата LIFE+ на Европейската 
Комисия, в периода 2011 – 2013 г. БДЗП 
извърши целенасочени и методически 
обосновани проучвания на 
въздействието на опериращи 
ветрогенератори в Приморска 
Добруджа, като първите резултати 
излязоха в средата на 2014 г. Доколкото 
МОСВ подкрепя проекта е възможно и 
да приеме резултатите от оценката, 
когато те бъдат напълно готови, но с това 
няма да се изчерпи ангажимента 
страната да приложи препоръката. 

опериращите ветрогенератори се 
натрупват от 2007 г.. насам, дори 
без да се предприемат стъпки от 
Правителството. Въздействията са 
налице и се случват, въпреки 
бездействието на правителството. 
 
Оценка: Липсата на целенасочени 
действия за изпълнение на 
препоръката пречи за определяне 
на пълния мащаб на въздействията 
от съществуващите 
ветрогенератори; тъй като голяма 
част от оценките са направени от 
НПО, макар прилагайки научни 
методи, те се омаловажават и 
игнорират от правителството. 

6. Да извърши Стратегическа Екологична 
Оценка (ЕО) на програмата на България за 
вятърна енергия, като вземе пред вид 
възможните конфликти на продукцията на 
вятърна енергия в районите на най-
интензивно придвижване на птици, в 
частност по Черноморието 

Стратегическа екологична оценка на 
НПВЕИ е изготвена и предоставена на 
обществен достъп през ноември 2010 г., 
но е приета официално през август 2012 
г. Това даде възможност на много 
проекти да бъдат инициирани в 
Добруджа. 
Стратегическата екологична оценка 
постави мораториум до 2020 г. за нови 
проекти в географската област 
Добруджа, в района на Бургас, Източните 
Родопи и около защитените зони за 
птици, но този мораториум на важи за 
проекти, които са представени в РИОСВ 
преди август 2012 г.  

Ефект: След 2012 г. не постъпват 
нови проекти за ветрогенератори в 
Добруджа, но се осъществяват 
процедури и се одобряват проекти 
за голям брой ветрогенератори, 
чиито процедури са започнали 
преди август 2012 г. Все още 527 
ветрогенератора са в процедури по 
ОВОС и е напълно възможно да 
бъдат одобрени, а още 235 са 
отменени, но също могат да бъдат 
одобрени отново. Това позволява 
общия брой на ветрогенераторите 
в Добруджа да достигне 2542. 
Оценка: ефективна мярка, но 
много закъсняла; отложеното 
одобряване на Оценката позволи 
голям брой проекти да стартират 
под заплахата от предстоящото 
ограничение. Към момента тази 
мярка няма очаквания ефект и не 
разрешава вече възникналите 
проблеми; Ефектът и е в 
дългосрочен план, но не след 2020 
г. 

7. Да установи строг мораториум за 
бъдещи турбини и проекти за 
ветроенергийни паркове в черноморските 
райони на България докато докладите по 
Стратегическата ЕО и ОВОС, споменати в т. 

През 2010 г. Правителството се опита да 
наложи мораториум за развитието на 
ветрогенератори, но поради силното 
инвеститорско лоби мораториумът не бе 
приет от Народното събрание. 
Все пак такъв временен мораториум (до 

Ефект: не е постигнат ефект за 
ограничаване на бъдещи проекти 
докато се изготви Стратегическа 
екологична оценка. Наложения с 
Оценката мораториум спря 
инициирането на нови проекти в 
зоните, където е поставен 
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1 и 6, не се изпълнят 2020 г.) бе наложен с решението по 
Стратегическа екологична оценка за 
някои райони в България, включително 
почти по цялото Черноморско 
крайбрежие.  

мораториум. 
Оценка: не е постигнат искания в 
препоръката ефект поради 
невъвеждане на мораториум. 
Мораториумът въведен със СЕО е 
ефективен, спрямо бъдещи 
проекти, като е в сила до 2020 г. 
или до нов Национален план за 
действие за развитие на ВЕИ 

8. Да уважава нуждата от фокусиране 
върху избягването на външни 
въздействия, имащи отрицателни 
последици за местата с призната 
консервационна значимост; 

Прилаганите процедури по ОВОС не 
гарантират прилагането на тази 
препоръка. 
В периода 2010 – 1014 г. МОСВ отменя 
няколко решения на РИОСВ за одобрен и 
ветропаркове в рискова близост до 
важни за птиците територии, но не спира 
окончателно проектите. Някои от 
проектите са одобрени наново, други са 
в съдебни процедури и на практика 
могат да се одобрят наново или 
решенията за одобряването им да 
останат в сила поради съдебно решение; 

Ефект: временно спиране, отлагане 
или забавяне на осъществяването 
на рискови проекти. По-
нататъшното им осъществяване 
зависи до голяма степен от 
упоритостта на инвеститора 
 
Оценка: Не се прилага 
систематизиран подход за 
прилагане на препоръката 

9. Да вземе пред вид следните насоки по 
подобряване на ОВОС за бъдещи и все 
още неработещи генератори, 
включително и съгласно „Наредба за 
условията и реда за извършване на 
оценка за съвместимост на планове, 
проекти, програми и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на 
опазване на защитените зони”: 

  

• по-нататъшно изследване и 
наблюдение на птиците, 
прилепите, други представители 
на фауната, растителност и 
ключови ландшафтно-
екологични структури и процеси, 
влияещи на биоразнообразието, 
като при това е необходимо 
дългосрочно наблюдение на 
флората и фауната, преглед и 
проверка на всички данни, 
включително на тези от 
неправителствените 
организации, институтите и 
независимите учени; 

Изисква се такива проучвания да се 
осъществяват в рамките на процедурите 
по ОВОС и в повечето от случаите, 
проучванията наистина се провеждат, но 
методиките и коректността на 
прилагането им не се контролират от 
компетентния орган, не се осъществява 
външна оценка на качеството на 
данните; много от проучваният аса 
повърхностни; задълбочените 
проучвания, показващи значимост на 
територията за биоразнообразие в някои 
случаи не се ползват за ОВОС или 
данните в тях се интерпретират по 
услужлив начин. Повечето проучвания са 
проведени за срок от една година и не са 
достатъчно представителни за целите на 
ОВОС. 

Ефект: Проведени теренни 
проучвания поне за една година. 
По-обемисти доклади по ОВОС, 
където се обсъждат резултати от 
проведени проучвания; 
 
Оценка: Има напредък по 
прилагането на тази част на 
препоръката, но няма контрола 
върху качество на изпълнението.  

• прилагане на моделиране на Тази препоръка е приложена само при Ефект: не се отчита ефект. 
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противоречията от 
кумулативните последствия от 
няколко ветроенергийни парка 
или генератора, разположени по 
местата с интензивен прелет, 
последвано от оценка на 
съответствието на местата, 
използвайки методите на 
многокритерийния анализ; 

разработването на Стратегическата 
екологична оценка и на Картата на 
чувствителните зони за птиците на 
национално ниво. В някои ОВОС за 
ветропаркове във вътрешността на 
Добруджа подобна на тази оценка е 
прилагана, но интерпретирането на 
данните е спорно. 

 
Оценка: На ниво отделен проект 
или на регионално ниво не е 
постигнат напредък по прилагане 
на препоръката. 

• разработване на задължителни 
процедури за рецензия на 
пълнотата и качеството на 
разделите за биоразнообразие в 
ОВОС и заключенията им, преди 
извършването на 
административните и законови 
процедури; 

Не ни е известно да има мерки, 
предприети за изпълнение на 
препоръката. Ако въпреки това има 
разработени такива задължителни 
процедури на хартия, то те не се 
прилагат или са конфиденциални. 

Ефект: качеството на докладите по 
ОВОС продължава да е 
незадоволително, въпреки че са 
по-обемисти и съдържат повече 
анализи. 
 
Оценка: неприлагането на 
препоръката води до липсата на 
напредък по отношение качеството 
на докладите по ОВОС 

10. Да разработи указания за подходящо 
планиране на изграждането на 
ветроенергийни паркове и/или отделни 
генератори, взимайки пред вид следните 
въпроси, за да се интегрират заплахите за 
опазване на биологичното разнообразие: 

  

• иницииране на широк дебат за 
принципа на предпазливостта 
относно развитието на проекти 
във връзка с места с 
изключително ценно 
биоразнообразие; 

Такава дискусия е проведена в рамките 
на стратегическото екологично 
проучване през 2010 г. и по време на 
обсъжданията на Стратегическата 
екологична оценка на НДПВЕИ през 2010 
– 2012 г. Резултатите от тези дебати са 
залегнали по-късно в Картата с 
чувствителните зони за птиците и 
подготвеното и публикувано през 2013 г. 
Ръководство. 

Ефект: създадена карта на 
чувствителните за птиците райони 
заради развитието на 
ветрогенератори, поставен 
мораториум до 2020 г. за 
изграждане на ветрогенератори в 
чувствителни райони. 
 
Оценка: значително положителен 
ефект, тъй като действията 
породени от дебатите доведоха до 
ограничаване на стихийното и 
рисково за биоразнообразието 
развитие на ветроенергийния 
сектор. 

• вземане на мерки за 
премахването на турбините в 
случаите на недопустим сблъсък 
на птици, там където няма други 
алтернативи, това изисква 
съставянето на комплект от 
смекчаващи и компенсаторни 
мерки при възникване на загуби 
в биоразнообразието 

Не са предприети такива мерки; Няма 
механизъм на редовен и обективен 
мониторинг за всички опериращи 
ветрогенератори, поради което няма и 
достатъчно данни за степента на риск на 
отделните ветрогенератори; щом тези 
предпоставки липсват, чисто формално 
не се налага предприемане на подобни 
действия;  

Ефект: опериращите турбини 
продължават да избиват птици в 
Приморска Добруджа , без да се 
знае реалния мащаб на 
въздействието. 
 
Оценка: Действията на 
институцията са насочени към 
неглежиране на проблема на 
много етапи (и процедура по ОВОС, 
и следващ контрол) и съответно 
липсата на основания за 
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решаването му; 

• спомагане на увеличаването на 
възможностите за специфичен и 
независим контрол на 
екологичните последствия на 
турбините (от гледна точка на 
опитен персонал, екипировка, 
законова база, взаимодействие с 
други институции и 
неправителствени организации, 
подходящи процедури и др.), 

Не са предприети конкретни стъпки за 
практическото прилагане на тази 
препоръка. Разработено е ръководство, 
където се дават насоки и се описват 
добрите практики, както и 
възможностите за следващ контрол; 
Някои НПО предприемат стъпки за 
осъществяване на такъв контрол, но това 
не се подпомага от компетентния орган; 
Един от ветропарковете има система за 
собствен мониторинг и контрол, но той 
не е независим. Не се осъществява 
независим контрол включително и на 
този ветропарк 

Ефект: липса / затруднен контрол 
върху екологичните последствия; 
 
Оценка: Неприлагането на 
препоръката продължава да дава 
възможност на рискови 
ветрогенератори да оперират, 
както и да се позволява 
одобряването на нови рискови 
ветрогенератори. 

• разглеждане и точно изследване 
на социалните въздействия на 
ветроенергийните паркове върху 
местното население и загубата 
на природа и пейзаж като важен 
източник за отдих и еко-туризъм. 

Правителството не е предприело  мерки 
за прилагането на тази препоръка.  

Ефект: загуба на възможности за 
поминък на малките селища като 
Българево, Свети Никола в 
Приморска Добруджа и вероятно 
още други неизследвани ефекти, 
там където има опериращи вече 
ветрогенератори 
 
Оценка: Игнорира се въобще 
вероятността за негативни 
социални въздействия и съответно 
необходимостта от предприемане 
на мерки. 
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ПРЕПОРЪКИ  

Целта на настоящия анализ е не само да се изясни фактическата обстановка на ветроенергийния 
сектор в конкретната географска област, да се определят проблемите и слабостите, но и да се 
предложат възможни техни решения, с оглед изпълнение на ангажиментите на Република България 
към Препоръка 130(2007) на Бернската Конвенция, както и към природозащитното законодателство 
на ЕС (включително съществуващите наказателни процедури). Също така вярваме, че е налице 
желанието процедурите и механизмите да бъдат подобрени, добрите постижения да бъдат 
приложени в практиката и да се следи за развитие на ветроенергийния сектор, което не е в разрез с 
природозащитните цели. Предложените от нас препоръки касаят основно законодателството и 
стратегическите документи, а не частни случаи на отделни ветропаркове. 

 

Препоръки по отношение на решенията, издавани от РИОСВ: 

- В решенията да се посочва задължително името, седалището и ЕИК на възложителите - 
юридически лица. Това са данни, които не могат да бъдат квалифицирани като лични по 
смисъла на ЗЗЛД. 

- В решенията трябва да се описват всички характеристики на даден инвестиционен проект по 
стандартен начин, без да се допуска в едни решения да се описват подробно всички 
характеристики, а в други – само някои от тях. 

- Местоположението на даден проект трябва да се посочва с географски координати, 
освен с номера на имоти. Когато става въпрос за ветрогенератори или други проекти с 
подобен характер (състоящи се от множество отделни елементи), трябва да се 
посочват географските координати на всеки елемент. Когато става въпрос за площен 
обект, е необходимо да се посочват координатите на границите на обекта; при 
посочване на местоположението на инвестиционното предложение да се посочва 
точно разстояние и посока спрямо най-близките защитени зони от Натура 2000 и 
защитени територии. 

- Всяко решение по преценка необходимостта от ОВОС/ЕО/ОС следва да съдържа 
аргументите, на базата на които е взето решението, като тези аргументи трябва да 
съответстват на характера на инвестиционното предложение и очакваните 
въздействия; там където аргументите включват посочването на конкретни числени 
стойности, тези стойности следва да бъдат посочени в самото решение. 

- Публикуваните на интернет страницата решения да съдържат всички присъщи на тях 
атрибути и да представляват сканирани оригинални решения, а не техни преписи. 

- Номерацията на решенията да следва строго хронологията на тяхното подписване 
(издаване) и публикуване на официалната интернет страница на РИОСВ, като не се 
допускат нарушения на добрата административна практика и възможността решения с 
по-големи номера да излизат преди такива с по-малки номера; 

- Постановените решения (адм. актове) да бъдат публикувани на официалната интернет 
страница на РИОСВ в деня на постановяването им. Ако това не е направено, то 
изрично да се посочва датата на публикуването им; 

- Своевременно да бъдат актуализирани регистрите на решенията и на уведомленията 
за инвестиционни предложения; 
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- При изтичане на правното действие на решенията за преценка или за одобряване на 
инвестиционни предложения да се уведомява служебно компетентния орган за 
започване на процедура по служебно връщане на предходното предназначение на 
земята, ако то е било променено в следствие на решението. 

- Поне веднъж годишно МОСВ да извършва контрол върху прилагането на процедурите 
по ОВОС от страна на РИОСВ и да дава ясни предписания или санкции при установени 
пропуски или нарушения. 

 

Препоръки по отношение процедурите по ОВОС/ЕО/ОС: 

- Процесът на преценка необходимостта от ОВОС/ЕО/ОС да стане публична процедура, 
по време на която компетентния орган задължително да се консултира с външни 
експерти – други служби имащи отношение към характера на реализираното ИП, 
научни институти, НПО, местна общественост. Такава практика съществува във 
Великобритания. Там преди да се извърши преценка за необходимостта се събира 
допълнително информация от други компетентни органи по стандартен формат (чрез 
формуляри), ако е наложително се осъществяват проучвания на определени елементи 
на околната среда, ако няма достатъчно информация за преценка. Също така се 
извършват и допитвания до населението. При нас това може да бъде решено чрез 
задължително публикуване на уведомителните писма на възложителите и 
документацията към тях на официалните интернет страници на РИОСВ, както и чрез 
индивидуални писма до определени външни експертни институции, в зависимост от 
компетентността. Може да се определи срок (напр. 14 дни) за представяне на 
становища от заинтересованите страни. Въвеждането на стандартни формуляри, които 
се попълват от различните компетентни органи за всяко инвестиционно предложение, 
в зависимост от характера му, би улеснило значително администрациите при 
предоставяне на становища и би намалило нивото на субективизъм. Поддържането и 
активното ползване на базите от данни (например към ИАОС) по стандартен 
механизъм също би намалило нивото на субективност при преценките; 

- Публикуване на решенията с изтекло правно действие, които не са реализирани или 
най-малкото регистър на тези решения, който да се поддържа редовно; 

- Разделяне на пряката финансова зависимост на експертите по ОВОС от възложителя 
на инвестиционното предложение, като евентуално възнаграждението за изготвяне на 
ОВОС да се внася от възложителя в специален фонд (може да е част от ПУДООС) и да 
се превеждат служебно от РИОСВ на експертните екипи след одобрение качеството на 
доклада; 

- Създаване на механизъм за външна оценка на качеството на ДОВОС, където се 
включват експерти с подходящите компетенции; 

- Предвиждане на наказателна отговорност за експерти по ОВОС, които умишлено 
подвеждат компетентните органи, чрез скриване на информация или некоректно 
представяне на информация, което се отразява на изводите и заключенията в ДОВОС. 

- Предвиждане на наказателна отговорност за инвеститори, които умишлено подвеждат 
компетентните органи, чрез скриване на информация или некоректно представяне на 
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информация за техните инвестиционни проекти, чрез разделянето на проекти на 
части, включително и между свързани фирми. 

 

По отношение на инвестиционните предложения в Добруджа 

- Да се изясни статута на ветропарковете, одобрени с решения ВА 26-ПР/2008, ВА 142-
ПР/2008, ВА 297-ПР/2008, ВА 298-ПР/2008, ВА 186-ПР/2007, ВА 261-ПР/2007, ВА 264-ПР/2007, 
ВА 461-ПР/2007, ВА 6-ПР/2006, ВА 366-ПР/2008, ВА 486-ПР/2008, ВА 353-ПР/2008, ВА 459-
ПР/2008, ВА 478-ПР/2008, ВА 497- ПР/2008, ВА 78-ПР/2009, ВА 158-ПР/2009, ВА 165-ПР/2009, ВА 
178-ПР/2009 и ВА 302-ПР/2009, които би трябвало да са с изтекла давност, но не са 
обявени като такива от РИОСВ Варна. 

- Да се изпълни изцяло препоръка 130 (2007) на Бернската Конвенция, както и 
изискванията на Европейската Комисия, свързани с наказателната процедура 
„Калиакра”. 

- Да се гарантира, че в актуализираните Общи устройствени планове на общините 
Шабла, Каварна и Балчик и на другите общини в Добруджа, адекватно са адресирани 
препоръка 130 (2007) на Бернската Конвенция, мерките заложени в Стратегическата 
екологична оценка на НДПВЕИ и Картата на зониране на България по отношение риска 
за птиците от развитието на ветроенергийния сектор. Специално внимание трябва да 
бъде отделено, за да се гарантира недопускане на ново одобряване на отменени или с 
изтекла давност проекти на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик. 
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