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RSK Environment Ltd (RSK) е подготвила този доклад единствено за ползване от 
клиента, показвайки логично умение и грижа, за възнамеряваните цели както е 
посочено в договора, по който тази работа е била извършена. Друга страна не може да 
разчита на доклада без изричното съгласие на клиента  RSK. Никаква друга гаранция, 
изразена или подразбираща се, не е дадена относно професионалния съвет, включен в 
този доклад. 
 
Там където са използвани данните, предоставени от клиента или от друг източник, се 
приема, че информацията е точна. Не може да се поеме отговорност от RSK за 
неточности в данните, предоставени от някоя друга страна. Заключенията и 
препоръките в този доклад се основават на предположението, че цялата уместна 
информация е предоставена от тези органи, за които е била поискана. 
 
Нито една част от този доклад не може да се копира или размножава без изричното 
разрешение на RSK и страната, за която той е бил подготвен. 
 
Там където са били извършени проучвания на открито, те са били ограничени до ниво 
на подробности, необходими за постигане на посочените цели за работата. 
 
Работата е била предприета според системата за контрол на качеството на RSK. 
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1 УВОД 

1.1  Описание на проекта 
AES GEO Energy, мнозинство придобито от американската фирма за 
енергия и комунални услуги AES (известна като AGE за целите на този 
план), възнамерява да изгради вятърен парк на териториите на 
следните села (виж фигура 1 по-долу): 
 

• Българево 
• Свети Никола 
• Хаджи Димитър 
• Раковски; и 
• Поручик Чунчево 
• В община Каварна 
 

Вятърният парк ще има генерираща мощност от 156 MW и ще включва 
следните съоръжения: 

 
• 52 Vestas V90 вятърни турбини и основи (62 турбини бяха 

първоначално планирани, но след това бяха намалени поради 
мерки за опазване на околната среда, въведени от съответните 
власти); 
 

• подземни 33 kV електрически кабели  от турбините до 
подстанцията; и 

 
• Електрическа подстанция;  

 
• Надземен 110 kV електрически кабел от подстанцията на Проекта 

до националната електропреносна система на Република 
България 

 
Проектът започна рано през 2003 г.  EIA на проекта беше предприето, 
включващо упражнение за обществено оповестяване през декември 
2006, и разрешението за околната среда беше издадено през март 
2007 г. 
 
Проектът беше предмет на  пълно разрешение от компетентните 
български власти, според националните изисквания и тези на 
Европейския съюз. AGE се обърна, сред другите, към редица 
международни финансови институции и Екваторни главни подписващи 
банки за осигуряване на финансиране за проекта. Заедно с 
изискването на потенциалните заемодатели, планът за публична 
консултация и оповестяване беше разработен като част от надлежния 
запор на банката за преценка на финансирането на проекта. 
Съответно този план за публична консултация и оповестяване е 
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структуриран, за да помогне в процеса на решението на 
заемодателите за финансиране на проекта. 
 

 
 

1.2 Цели на плана за публичната консултация и 
оповестяване (PCDP) 
Целта на PCDP е да осигури, че има логичен и координиран подход 
към консултацията на акционерите по време на проекта, 
строителството, работата и ултимативно пускане в действие на 
вятърния парк в региона на Каварна. 
 
Този документ очертава програмата на проекта и план за публична 
консултация, която ще осигури навременно информиране за проекта, 
ще осигури възможности за тези групи да гласуват мнението си и 
грижите по начин, който е най-подходящ за техните обстоятелства и да 
осигури възможност за обратна връзка и дискусия по аспекти на 
проекта, за които те имат интерес. 
 
PCDP е жив документ, който ще се преразглежда с времето, за да 
отрази информацията, получена по време на периода на 
консултиране. Този документ е разработен за първоначално отпускане 
за акционерите с особен интерес в проекта през май 2008 г.  
 
Документът осигурява: 
 

• Подходът, който трябва да се предприема за консултиране на 
местно и национално ниво, да се обърне към въпроси, 
повдигнати в оценката на въздействието върху околната среда 
(EIA) и условията за съгласие; 

• Процес, който да осигури че въпросите, повдигнати от 
акционерите, са адресирани от разработващия и  
изпълнителите им; 

• Идентифицира ресурсите, които ще са необходими, за 
изпълнение и мониторинг на предложенията на консултацията; 
и 

• Очертава механизма за оплакване за местните акционери. 
 

План на предложения вятърен парк е даден на фигура 1. 
 

Целта на PCDP е да покаже как публичната консултация и сдружението 
на акционерите ще бъдат ръководени по време на живота на проекта. 
Планът ще допълни обществените консултации, предприети до днес, 
за да се изпълни упътването на Европейската банка за възстановяване 
и развитие и Международната финансова корпорация за публична 
консултация. 
 
Планът за публичната консултация и оповестяване ще съдържа: 
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• идентификация на акционерите на национална и местно ниво; 
• схема за консултация на местно и национално ниво, независимо 

от окончателния проект, работата по строителството и 
пускането в действие; 

• ще посочва как въпросите, повдигнати от акционерите на 
проекта ще бъдат адресирани в подробния проект, 
строителството, плановете за работа и пускане в действие и 
процедурите; 

• идентификация и предвиждане на подходящи ресурси, 
необходими за изпълнение на плана, процедурите за 
мониторинг на изпълнението; и 

• механизмите за оплакване на местните акционери. 
 

1.3 Програма на проекта 
 
Възнамерява се проектът да бъде изпълнен на един етап, включващ 
построяването на подстанция, електрическа мрежа  и 52 вятърни 
генератори да бъдат монтирани с капацитет от 156 MW през 2009 г. 
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Фигура 1: Местоположение на предложения вятърен парк (Каварна)  
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1.4 Дефиниция на акционерите 
Акционерите могат да се дефинират като тези хора и организации, 
които могат да бъдат засегнати, ще бъдат засегнати, или се възприема 
че ще бъдат засегнати от решение или дейност. За проекта, 
акционерите варират от следните главни групи: 
 

• Общата публика 
• Неправителствени организации; 
• Законно разпоредителни органи; 
• Посетители на региона; 
• Местни земевладелци и други потенциално засегнати 

промишлености 
 
Чрез консултациите, предприети по време на EIA за проекта и работата 
след това, списък на акционерите беше разработен и е представен в 
Приложение 1. Признава се, че с разработването на проекта могат да 
бъдат идентифицирани и ангажирани повече акционери. В това 
отношение, след като бъде идентифициран, всеки акционер ще бъде 
характеризиран според интересите му, грижите и изискванията и ще 
бъде обхванат от този PCDP документ.     
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2. РЕГУЛИРАЩ КОНТЕКСТ 

2.1. УВОД 
Дейностите по публично консултиране, посочени в PCDP и предприети в 
подкрепа на разработването на проекта за вятърен парк Каварна, 
България, ще отговарят на: 

- Българските  разпоредби 
- Упътванията, установени от международните финансови 

институции, по-специално Световната банка, Международната 
финансова корпорация и Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБРВ) 

- Директивите на Европейската комисия (въпреки че не се изискват 
по закон), и 

- Съответните международни конвенции за публично участие 

Главните изисквания са дадени в следващите раздели. 

2.2. Български стандарти за публична консултация 

Член 95 параграф 2 от Закона за защита на околната среда (публикуван 
в Държавен вестник брой 91/2002, променен и допълнен) и раздел три на 
Наредбата за условията и процедурата за провеждане на EIA 
(публикувана в Държавен вестник, брой 25/2003) се отнасят до сферата 
и подготовката на EIA доклада. Те предвиждат, че консултациите трябва 
да се провеждат във връзка с изискванията на член 95 параграф 23. 

По време на EIA от проекта, Регионалната инспекция по околната среда 
и водите към Министерство на околната среда и водите – Варна изисква 
консултация (писмо №. 26-00260/17.01.2006) със следните организации: 

- Дирекция за опазване на природата при Министерство на 
околната среда и водите 

- Министерство на здравеопазването 
- Регионалната дирекция „Селско стопанство и горите” 
- НЕК за присъединяване към съществуващата електропреносна 

мрежа 
- Националният институт за паметниците на културата към 

Министерство на културата 
- Геозащита ООД – Варна 
- Заинтересовани неправителствени организации за опазване на 

околната среда 
 

Заедно с националните изисквания, регионалните инспекции изискват 
резултатите от процеса по консултации, какви въпроси са повдигнати и как те 
са били адресирани, да бъдат включени в оценката за околната среда (ES). 
Тези консултации бяха предприети по време на EIA за разработването и са 
докладвани в ES (предоставени като част от пакета за финансово 
оповестяване). 

 
Подготовката на не техническото обобщение (NTS) се изисква според член 12 
параграф 2 на наредбата и точка 27 раздел 1 на финансовите предвиждания на 
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закона за защита на околната среда за ползване от обществото. NTS беше 
подготвено за проекта и съответно осъвременено, за да вземе предвид 
изискванията на потенциалните заемодатели.   
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3 ПРЕГЛЕД НА КОНСУЛТАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА 
ОБСЕГА И  EIA  

3.1. Увод 
Процесът на формална консултация започна през периода март – юли 
2005 г след консултации, направени с РИОСВ – Варна, когато Geo 
Power депозира подробни териториални планове (DTP’s) за девет 
обекта за земята в село Българево за да се реши дали ще бъде 
необходимо EIA. През юли 2005 Geo Power бяха информирани от 
РИОСВ – Варна че не се изисква EIA за разработките, което беше 
съответно изтеглено през юли 2005, след решението на Geo Power да 
увеличи обема на проекта и след жалби от BSPB. 

 
Geo Power съответно прие изискването за EIA според закона за 
консервация на околната среда „Оценка на въздействието върху 
околната среда на офертите за инвестиция” както е променен през 
2004 г. Geo Power включи описание на проекта, неговото 
местоположение и кратко обобщение на потенциалното въздействие, а 
именно птици и кумулативни ефекти. МОСВ осигури препоръчания 
списък на консултанти през февруари 2006 г (според член 95, параграф 
3). Тези консултанти включваха:  

 
• Националния отдел за защита на околната среда към 

Министерство на околната среда и водите 
• Министерство на здравеопазването 
• Регионалната дирекция по селско стопанство и горите 
• НЕК за свързване към съществуващата електропреносна мрежа 
• Национален институт за историческите паметници към 

Министерство на културата  
• Геозащита ООД Варна 
• Заинтересувани неправителствени организации за защита на 

околната среда 
МОСВ  не спомена определени имена на неправителствени 
организации (NGOs), така че Geo Power покани, сред другите 
потенциални акционери, BSBP и Зелени Балкани за публична 
консултация. Те поискаха също така разработващия да включи 
обобщение на процеса за консултация в EIA и да включи коментарите 
на консултантите и дали те са били взети предвид, или не, в EIA 
процеса. 
Geo Power съответно представи условия за справка за EIA на Варна и 
ги уведоми за факта, че Отделът по зоология, БАН, ще предприеме 
есенни и пролетни проучвания за миграцията и че ET Екоем ще бъдат 
наети да предприемат консултации и да довършат ES доклада. 
 
Geo Power  представи  ES в РИОСВ–Варна през април 2006 г. 
Експертен съвет беше проведен на 2 март 2006 г да оцени EIA за 
разработката. На 20 април 2006 г Geo Power бяха информирани, че 
оценката на EIA е ‘G’ (според член 14, параграф 2) и че не се смята че 
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е достатъчна, за да се вземе решение и беше поискано да се коригират 
редица пропуски. 
 
Geo Power осигури допълнителна информация под формата на 
приложение към EIA (том II) през юни 2006 г.   
 
Успоредно  с EIA процеса, Geo Power бяха в контакт с МОСВ и 
Националния отдел за защита на околната среда, молейки за 
изясняване на границите на предложената Натура 2000 в региона. 
Беше проведен семинар на 22 ноември 2006 г в офисите на РИОСВ 
във Варна с общински експерти и представители на разработващите, 
за дискутиране на местата за Натура 2000. Димитър Дончев 
представляваше Geo Power на срещата. 
 
През октомври 2006 директорът на РИОСВ – Варна информира Geo 
Power че информацията, представена в EIA доклада, е достатъчна за 
да се вземе решение и оценка маркирана ‘B’.  Това съответно пусна 
процедурите за публична консултация на EIA.  МОСВ издаде писмо до 
Geo Power, задаващо изискванията за публична консултация, 
включително предоставяне на копия от EIA за публичен преглед за 
законния период. 
 
Писмата бяха издадени от Geo Power на 38 законни и незаконни 
консултанти на 9 ноември 2006, информирайки ги, че копия от EIA са 
предоставени за публичен преглед в работните часове в община 
Каварна, офисите на РИОСВ във Варна и офисите на Geo Power в 
София. 

 

3.2. Обобщение на процеса за публична консултация, 
предприет до днес 
Събранието за публична консултация беше свикано за 19 декември 
2006 г и беше публикувано в местни и национални вестници през 
ноември 2006 г, обявите бяха поставени на табло за известия в РИОСВ 
– Варна и градския съвет в Каварна, формални покани бяха изпратени 
до законните консултанти и беше направено вписване за изпращането 
и получаването на тези писма и бяха представени на РИОСВ.  
Събранието на публична консултация се проведе на 19 декември 
между 10.30 и 12.30 в конферентната зала на община Каварна, 
Каварна. Тридесет и седем лица присъстваха ( приблизително 18 бяха 
от разработващата страна, включително технически специалисти)  
Консултацията се улесни от презентациите от Geo Power, AES и 
техническите специалисти. След презентациите имаше сесия за 
въпроси и отговори.  
Копия от нетехническото обобщение бяха също разпределени между 
тези, които посетиха събранието (50 бяха отпечатани). Процедурите 
бяха записани на видео. Протокол от събранието (формално 
съгласуван с общината и Geo Power), списък на присъстващите и 
писмо от BSPB/ Птичи живот България относно публичната 
консултация, бяха представени на МОСВ. Съответно беше 
предоставено обяснение на община Каварна от Geo Power в отговор на 
повдигнатите въпроси. 
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Формално одобрение на проекта беше издадено на 23 март 2007 г 
заедно с условията. Нямаше обжалване или възражение за 
одобренията в законния 14-дневен период. Писмо от Geo Power беше 
получено в този период, изискващо частично отменяне въз основа на 
изясняването на някои условия, но то беше съответно изтеглено. 
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4 ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА МЕСТНИТЕ И 
НАЦИОНАЛНИ АКЦИОНЕРИ 

4.1. Увод 
Беше съставен регистър на акционерите, консултирани по време на 
обсега и EIA процеса в регистъра за консултиране на акционерите с 
подробности за контакт (адрес, телефон, мобилен телефон, е-мейл) на 
идентифицираните акционери, доколкото те можаха да бъдат 
установени.  
 
Тъй като електронната таблица съдържа подробности за личен 
контакт, тя се смята за поверителна и ще се използва за вътрешните 
цели на проекта. Но вместо електронна таблица, списък на тези 
акционери беше даден в приложение 1, категоризиращ ги според 
раздел 4.2 по-долу.  
 
Електронната таблица и цялото PCDP образува жив документ и той ще 
се осъвременява както и когато се идентифицират нови акционери по 
време преди строителството, строителството, операцията и пускането 
в действие на проекта или когато нови въпроси или съществуващи 
обстоятелства се променят. Във всеки случай, новите акционери също 
ще се категоризират според раздел 4.2 по-долу, и ще бъдат съобщени 
според задълженията в това PCDP. 

 

4.2. Категоризация на акционерите 
Акционерите бяха групирани в специфични консултативни категории по 
време на вътрешно конферентно повикване с AGE на 21 май 2008, 
когато беше дискутиран подходът към ангажимента на акционера. 
Дискусията позиционира акционерите според техния интерес и 
познаване на проекта и тяхната позиция в групата от акционерите. 

След процеса на картотекиране на акционерите, акционерите бяха 
групирани в следните общи категории:  

• Отделни земевладелци, директно засегнати от предложенията, 
представители на публичните власти, които са имали принос за 
условията за съгласие и които ще имат влияние върху 
одобрението и изпълнението на проекта. Geo Power се срещна с 
всички тези акционери по време на EIA процеса. След това Geo 
Power ще проведе лични срещи с тези акционери, за да 
представи мониторинга на строителството, плановете за 
възстановяване и управлението на работата. 

 
• Лица, общности и представители на организации, които имат 

местен интерес от проекта (независимо дали са близки на или 
са потенциални доставчици), с които Geo Power би желала да 
има лична среща, за да представи програмата за 
строителството и да поиска информация и помощ; 
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• Представители на организации, включително неправителствени, 
на които Geo Power ще достави писмена информация за 
проекта и съответно проследяване индивидуално за обратна 
връзка; и 

 
• Представители на организации или общини, които са дали 

информация по време на EIA, които биха се интересували от 
проекта и може да им бъде дадена информация, ако се поиска 
такава. 

 
Актуална информация за акционерите е включена в Анекс А 
 
Консултацията, която ще се предприеме по време на различните фази 
на проекта (преди строителството, по време на строителството, 
работата и пускане в действие) ще се променя. Следните раздели 
търсят да дадат подхода, който ще се предприеме по време на 
разработката.  
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5 КОНСУЛТАЦИЯ ПРЕДИ СТРОИТЕЛСТВОТО 
 

AGE, като разработващи, ще работят със земевладелците, местните 
общини и разпоредителните власти, за да осигури че има ясно 
зададени условия за съгласие и че тези засегнати общини за обектите, 
пътищата за достъп и местата за временно строителство са били 
известени за времето за строителството и потенциалните временни и 
постоянни ефекти.  
 
AGE са създали уеб-сайт, специфичен за проекта, който ще се 
поддържа осъвременен със съответните обяви, www.geopowerbg.com и 
документацията за оповестяване, както е публикувана. AGE признава, 
обаче, че докато това осигурява централен и широко достъпен 
източник за информация по проекта, ще бъдат необходими други 
задължения за подкрепа на този подход и да се достигне до онези 
акционери, които нямат достъп до уеб-сайта. 

 
В тази фаза на проекта, целите на AGE ще бъдат да: 
 

• Идентифицира значими нови въпроси, които могат да възникнат 
преди строителството;  

• Осигури подходящо и уместно предварително известие и 
подробности за започване на работата; 

• Очертае програмата на проекта и осветли ключовите цели и 
времето за потенциално разрушение;  

• Разбере всички въпроси относно общината, които могат да 
въздействат на строителството; 

• Наблюдава и отговори на грижите и въпросите, повдигнати 
относно строителството и работата на вятърния парк; 

• Посочи ясни линии за комуникация (според процедурата за 
оплакване, посочена в раздел 8 по-долу) 

• Управлява всички жалби преди строителството. 
 

Ресурсите, които ще се осигурят, за да се подкрепят тези изисквания, 
ще бъдат назначаване на Директор на акционерите, който ще има за 
задача цялостното ръководство на PCDP и неговите задължения и 
изисквания. Документите по оповестяване и процедурите, които ще се 
осигурят и използват по време на тази фаза на проекта ще включват, 
но няма да са ограничени до: 

• Уеб-сайта по-горе, специфичен за проекта; 
• Бюлетини;  
• Общински срещи; 
• Проекто-план за управление на околната среда и мониторинг 

(EMMP) 
• Проекто-план за готовност и реакция при спешни случаи; 
• Проекто-план за управление на отпадъците; 
• Проекто-план за превенция на замърсяването; 

http://www.geopowerbg.com
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• Проекто-план за контрол на водите; 
• Проекто-план за контрол на трафика;  
• Проекто-план за възстановяване; 
• Проекто-извлечения за метода. 
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6 КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА 
СТРОИТЕЛСТВОТО 

 
AGE, като оператор на вятърния парк, задължително ще остане 
отговорен за връзките със засегнатите общини, но най-много 
отговорност за ежедневната връзка с общините по време на 
строителството ще понесе изпълнителя на строителството. Затова 
операторът ще изисква изпълнителя да разработи свой собствен план 
и по-подробни предложения за връзка с общините. Това ще се направи 
според подхода, даден от оператора и дискутиран в този раздел.  
 
Целите на плана за ангажимента по време на строителната фаза на 
акционерите на изпълнителя ще бъдат да:  

• Предупреди общините за дейности, за които те трябва да знаят 
преди започването (например кратковременно разрушаване);  

• Да даде информация на общините, засегнати от проекта, за 
напредъка на работата и заключения за тези общини; 

• Информира оператора за въпроси, свързани с общините, които 
могат да въздействат на строителството; 

• Проследява изпълнението на изправителните мерки и 
въздействието на строителството чрез директно проследяване и 
обратна връзка от общините; 

• Идентифицира значителни нови въпроси, които могат да 
възникнат по време на строителния период; и 

• Контролира жалби срещу оператора/изпълнителите и общините. 
 
Ролята на оператора по време на строителството ще бъде да:  

 
• Осигури упътване и съвет за изпълнителя за връзката с 

местните общини; 
• Състави доклади за условията за съгласие и връзка с 

разпоредителните акционери; 
• Контролира и ревизира плановете за ангажимент на 

акционерите на изпълнителя; и 
• Осъвременява PCPD за да отразяват ангажимента на 

акционерите. 
 
В допълнение към директора на акционерите на AGE, ресурсите които 
трябва да се осигурят в подкрепа на тези изисквания, ще бъдат 
наемане от изпълнителя на служител за връзка с общината и служител 
за връзка по селското стопанство (въпреки че е възможно тези две 
роли да се изпълняват от едно лице). Документите за оповестяване и 
процедурите, които ще се осигурят и използват по време на фазата на 
проекта ще включват, но няма да са ограничени до: 
 

• Уеб-сайта по-горе, специфичен за проекта; 
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• Бюлетини, когато се изискват за осигуряване на 
осъвременявания за процеса на проекта;  

• Ad hoc ежедневна връзка с акционерите; 
• Всички значителни промени, които трябва да се предприемат за 

Плана за контрол на околната среда и мониторинг на проекта 
(EMMP) и съответните други планове (както са изброени по-горе 
за периода преди строителството); 

• Всички значителни промени към извлечението за метода; 
• Резултати за предприетия мониторинг на обекта’ 
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7 КОНСУЛТАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА 
 

През работната фаза, вероятно е връзките с общината за този проект 
да се контролират от AGE от София за националните акционери и от 
Каварна за местните акционери. Целта на програмата за връзка с 
общините ще бъде да: 
 

• Поддържа конструктивни връзки между общините, акционерите 
и операторите, да помага в работата по проекта; 

• Поддържа бдителност по въпроси за безопасността сред 
общините в близост до вятърния парк.; 

• Осигури спазване на ограниченията за използване на земята 
сред земевладелците, и 

• Осигури спазване на изискванията за работа и докладване 
(включително изискванията за мониторинг);  

• Докладва инциденти и произшествия; и 
• Проследява отношението на общините към работещата фирма 

на вятърното стопанство. 
 
Документите за оповестяване и процедурите, които ще се осигурят и 
използват по време на тази фаза на проекта ще включват, но няма да 
са ограничени до:  

• Уеб-сайта по-горе, специфичен за проекта; 
• Бюлетини, където се изискват за осигуряване на 

осъвременяване на операциите по проекта и значителните 
промени относно операции на обекта;  

• Текущи резултати за мониторинга, предприет на обекта; 
 
Документите ще се предоставят на акционерите според тяхната 
категория и съответната информация ще се осигури според техните 
грижи и функции. 
 
Акционерът ще се приема при поискване. Ще се предприеме 
оповестяване на резултатите от проучванията за птиците и 
тълкуването на тези резултати. Като част от този процес, форум за 
акционерите на обекта ще бъде провеждан веднъж годишно през 
първите 3 години, за да дискутира резултатите от откритията на 
проучванията.  
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8 КОНСУЛТАТИВЕН ПРОЦЕС 

8.1. Оповестяване на проекто-окончателния EIA и 
открита зала 

Според международните най-добри практики, ES и NTS ще се 
предоставят на акционерите като част от процеса за надлежно старание 
на заемодателите. Първоначалния EIA беше направен публичен от 2007 
и ще бъде предоставен на интернет сайта на проекта от май 2008 до 
пускането в действие на проекта (www.geopowerbg.com). ES и наличната 
информация ще бъдат допълвани с още допълнителна информация, с 
напредването на проекта. Това ще включва резултати от предприетия 
мониторинг на птиците по време на строителството и операцията на 
вятърния парк. 
 
Ще се публикува допълнителна обява във вестниците в България, 
публикувайки възможността да се прегледа ES и да се осигурят 
коментари. Обществото в селата, засегнати от проекта, ще бъде 
допълнително информирано чрез местните бил-бордове на общините в 
местните общински администрации и с плакати, поставени в селищата. 
 
Заинтересувана публика може да има достъп до NTS и ES документите 
в центровете на общинската администрация, както и регионалния офис 
на Geopower в София и Каварна. Ще бъде организирана отворена къща 
за осигуряване на допълнителна възможност за преглед на 
подробностите на ES и обобщение на проекта. Подробностите относно 
местоположението и часовете на откриване ще се публикуват във 
вестникарски обяви и известия по местни бил-бордове и плакати, 
поставени в селата. 
 
Коментари и предложения могат да се предоставят писмено на AGE 
директно или да бъдат оставени в общинските служби за 2-месечен 
период, започващ от първия ден на публичната наличност на ES 
документа (22 май).   
 
В този 2-месечен период, AGE ще организира отворена стая за 2 дни в 
Каварна, където представителите на AGE и консултантите на AGE ще 
присъстват, за да обясняват планирания проект, както и за зададените 
въпроси. Ще се осигури различна информация и материал за 
презентация (като листовки, постери с фотореално симулиране). 
Получените коментари и предложения ще бъдат записвани за преценка 
от AGE. Допълнителна еднодневна открита среща ще бъде 
организирана в София. 
 

8.2. Допълнителна информация за оповестяване 
Информацията за проекта ще се предостави на уеб-сайта на Geopower 
(http://www,geopowerbg.com), включваща подробности за контакт за 
запитвания или молба за допълнителна информация. Копия от NTS 
също ще се предоставят на уеб-сайта на заемодателите, когато 
предприемат съответните си консултативни процеси. 

http://www.geopowerbg.com
http://www,geopowerbg.com
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Предоставената информация ще съдържа въпроси като действителен 
статус от изпълнението на проекта, ES и информационен материал. Уеб-
сайта ще са осъвременява, за да осигури допълнителна информация с 
разработването на проекта   
 
Информацията ще се постави в уеб-сайта по времето, когато 
съответната информация стане налична. 
 

8.3. Време за оповестяване и консултативни дейности  по 
време на подготовката на проекта 
Първоначалната информация за оповестяване на проекта и 
консултацията с акционерите е предвидена за края на юли 2008 г. 
Оповестяването на ES документите е предвидено за юни и юли 2008 г, и 
събитието за открито информиране - рано през юли 2008 г. 
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9. МЕХАНИЗЪМ ЗА ЖАЛБИ  

9.1. Общо 
Ще бъде въведена процедура за жалби на местните общини, за да се 
осигури, че всички жалби от местните общини са съответно 
обработени, с предприети изправителни действия, и тъжителите ще 
бъдат информирани за изхода. Това ще се отнася до всички жалби от 
засегнатите страни. 
 
Операторът ще бъде отговорен за събиране на писмените жалби и 
координиране на отговорите на всички жалби. 
 
Форма за жалби е приложена в Анекс Б. 

 

9.2. Процедура  
Всички жалби ще се обработват според схемата по-долу. Устните и 
писмени жалби ще се вписват в регистър за жалбите, включващо дата, 
подробности за контакт с тъжителя, естество на жалбата и дата на 
закриване.  
 
Форма за действието по жалбата, вписваща изправителното действие 
и последователност на кореспонденцията (писмена и устна) до 
решаване на жалбата също ще се води за всяка вписана жалба. 
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Фигура  3: Процедура за жалбите 

 
 
 
 
 

Получена жалба 
(устна или писмена) 

Форма за пълно действие по 
жалбата (Части A & Б) 

Раздел за пълно незабавно действие (Част В) (ако 
е уместно) и възложена отговорност 

Установено дългосрочно 
изправително действие (Част  В) 

Информиране на тъжителя (ако е уместно) за 
предложено изправително действие 

Установени проследяващи подробности 

Приложено изправително действие 

Закриване на формата за жалби (част Г) 

Достатъчно 
незабавно действие 
to satisfy complaint 

Дата на 
вписване в 
регистъра за 
жалби  
 

Информиране на тъжителя 
за изправителното 

действие 

Дата на вписване в 
регистъра за 
жалби 
 

Дата на вписване в 
регистъра за 
жалби 
 

Да  

Извършване на проследяване на 
изправителното действие 

Дата на вписване в 
регистъра за 
жалбите 
 

Изправителното действие 
задоволява оплакването 

Не Да 
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Приложение A 
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Акционери 
 
МОСВ 
РИОСВ Варна 
Ботанически институт 
Зоологически институт 
Централна лаборатория по обща екология БАН 
Отдел гражданска защита – окръг Добрич 
Община Каварна  
Национален институт по паметниците на културата 
НЕК EAД – високоволтова мрежа 
Министерство на енергетиката и енергийните ресурси 
МОСВ, отдел “Превантивни дейности”, отдел “Защита на чистотата на въздуха” и отдел 
“Контрол на отпадъците”. 
Българско общество за защита на птиците 
NMP-БАН Група за изследване и защита на прилепите 
 
Акционери 
 
RIPCPH - Добрич 
Проучване и производство на петрол и газ АД 
Министерство на здравеопазването 
Изпълнителна агенция по околната среда 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
Регионална администрация Добрич 
ВиК фирма - Добрич 
Регионална дирекция по селско стопанство и горите - Добрич 
Общината на село Българево  
Общината на село Свети Никола 
Общината на село Хаджи Димитър 
Общината на село Раковски 
Общината на село Поручик Чунчево 
 
 
Акционери 
Биологически факултет, Софийски университет Св. Климент Охридски 
Фонд републиканска инфраструктура 
Българска инвестиционна агенция 
Лесотехнически университет 
Глобал карбон 
Напоителни системи - Добрич 
Съюз на ловците и риболовците в България 
Наказателния и риболовен батальон в Каварна 
Наказателния и риболовен батальон в Българево 
SEWRC 
Агенцията за икономическо развитие 
Пътна полиция 
Енергоснабдяване 
BNP Paribas 
Министерство на транспорта и съобщенията 
Агенция за регионално развитие 
Животновъдни ферми 
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Приложение Б 
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AGE Форма за публична жалба 

 
AGE референтен 
№:  

 

Пълно име   

Информация за 
контакт 
 
Моля маркирайте 
как желаете да се 
свържем (поща, 
телефон, е-мейл). 

 По пощата: Моля дайте пощенски адрес: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
 По телефона: _______________________________________________ 

 
 С е-мейл   _______________________________________________ 

 
Предпочитан език 
за комуникация  

 български 
 английски 

  
Описание на инцидента, жалбата или 
грижата:  

Какво стана?  Къде стана?  Кой го направи?  Какъв е 
резултата на проблема? 

 
 
 
 
 
 
 

Дата на 
инцидента/жалбата 

 

  Един инцидент/жалба (дата_______________) 
 Случва се повече от един път (колко пъти? _____) 
 Текущо (проблем понастоящем изпитван) 

  
Какво бихте желали да стане за решаване на проблема?   
 

Подпис:      _______________________________ 

Дата:              _______________________________   
 

Моля върнете тази форма на:   

 
 
 


