Представено от Земеделски производител Велико Георгиев, уведомление за инвестиционно
предложение (ИП) за „изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, разположен

в ПИ № 020002 и система за капково напояване на земеделски култури (домати, краставици,
пъпеши и дини) в ПИ №№ 020024, 020002 и 020054“, землището на с. Пленимир, общ.
Генерал Тошево
Във връзка с представено от Земеделски производител Велико Георгиев, уведомление за ИП за

„изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, разположен в ПИ № 020002 и
система за капково напояване на земеделски култури (домати, краставици, пъпеши и дини)
в ПИ №№ 020024, 020002 и 020054“, землището на с. Пленимир, общ. Генерал Тошево,
информира за следното:
І. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС:

Описаното ИП попада в обхвата на т. 1, буква „в” - мелиоративни дейности в
селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи, т. 2, буква „г“дълбоки сондажи за водоснабдяване и т. 10, буква „з“- язовири и други съоръжения за
събиране или съхраняване на вода за продължително време от Приложение № 2 към чл. 93,
ал. 1, т. 1 от ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/.
Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна,
съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие:

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
(Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП
подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС.
Територията предмет на ИП, не попада в границите на затитени територии /ЗТ/ по
смисъла на Закона за защитените територи и в границите на защитени зони (ЗЗ) от
мрежата „Натура 2000”. Най-близко разположена е ЗЗ BG 0002085 “Чаиря”, определена
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнобразие (Обн. ДВ, бр.
77/2002 г. с изм. и доп.)
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона
ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.

ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по води:
ИП попада в повърхностно водно тяло „Парън дере“ с код BG1DJ900R1015 с неизвестно
екологично състояние.

ИП попада в подземни водни тела:
Име

Код на водното тяло

Карстово-порови
води в Неоген Сармат Добруджа

BG1G00000N1049

Химично
Количествено
състояние
състояние
ПУРБ 2016 - 2021
добро

добро

9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4
Тел: (+35952)678 887, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@ riosv-varna.org , www.riosv-varna.org

Карстови води в
МалмВаланжския
басейн

BG1GOOOOJ3K051

добро

добро

Реализирането на ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за постигане
на добро състояние на водите, ПУРБ 2016 -2021г. и ПУРН 2016 - 2021г. и няма да окаже
значително влияние върху водите и водните екосистеми.
ІV. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС:
Съгласно представената информация в т. 9 на уведомлението за ИП при реализация
му няма да се очаква наличие на опасни химични вещества на имотите. От друга страна
обаче в последно представената документация предвиждате обслужването на системата за
капково напояване да се извършва от помпа /електрическа, бензинова, дизелова/. Предвид
това следва да бъде конкретизирано на площадката ще бъде бъде ли съхранявано
бензиново или дизелово гориво.
В тази връзка при наличие на площадката на опасни вещества от приложение № 3 на
ЗООС следва да бъде предоставена информация за цялото налично количество бензиново
или дизелово гориво на територията на предприятието (в оборудване, резервоари,
тръбопроводи).
Съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и ограничаване на последствията от тях, е необходимо възложителят да
представи информация за вида и количеството на опасните вещества и капацитета на
съоръженията, в които се очаква те да са налични, и заключенията от доклада за
класификация на предприятието/съоръжението.
На основание чл. 6, ал. 3 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г.), във връзка
с чл. 4, ал. 3, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ, бр.
12/2016 г.), е необходимо да представете в РИОСВ – Варна информация за всички опасни
вещества от приложение № 3 към ЗООС, които се очаква да са налични в
предприятието/съоръжението (максимални количества, вид, класификация), както и
заключенията от доклада за класификация на предприятието/съоръжението.
Уведомяваме Ви, че доклада за класификация се изготвя в съответствие с
критериите по приложение № 3 на ЗООС и се документира съгласно Приложение № 1 от
Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях.
Предвид гореизложеното е необходимо с искането за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС, възложителят да представи доклад за
класификация, ако на площадката се предвижда съхранение на опасни химични вещества.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Генерал Тошево и с. Пленимир, общ.
Генерал Тошево.

/отговорено от РИОСВ на 10.07.2017 г./
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