Представено от „Eкофрукт“ ЕООД, уведомление за “Водовземане от река Камчия за
изграждане на напоителна система за капково напояване на трайни насаждения от праскови и царевица
в ПИ № 000139, с площ 526,982 дка и ПИ № 000141, с площ 468,693 дка, в землището на с. Нова
Шипка, общ. Долни чифлик.
Във връзка с представено от „Eкофрукт“ ЕООД, уведомление за “Водовземане от река
Камчия за изграждане на напоителна система за капково напояване на трайни насаждения от праскови
и царевица в ПИ № 000139, с площ 526,982 дка и ПИ № 000141, с площ 468,693 дка, в землището на с.
Нова Шипка, общ. Долни чифлик, с възложител „Eкофрукт“ ЕООД, в съответствие с
разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за
следното:
І. По отношение 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 от Приложение № 2 към чл. 93,
ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото 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.
За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят на
ИП е необходимо да предприеме следните действия:
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от
разнообразие:

Закона за биологичното

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.
Имотите, предмет на ИП, не попадат в границите на ЗЗ от мрежата “Натура 2000”. Найблизко разположените са: ЗЗ BG0000141 „Река Камчия” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т.
1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие и ЗЗ BG0002038 „Провадийско-Роякско плато”
за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от
Закона за биологичното разнообразие.
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 може да се реализира при спазване на условия посочени в становище на Басейнова
дирекция „Черноморски район” с център Варна с изх. №05-09-112/А2/29.08.2018 г. Съгласно
същото ИП е допустимо спрямо заложените в Планът за управление на речните
басейни /ПУРБ/ и Планът за управление на риска от наводнения /ПУРН/.
Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Долни чифлик и с. Нова шипка.
(отговорено от РИОСВ на 07.09.2018г.)
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