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Представено от Сали уведомление за инвестиционно предложение (ИП): за  изграждане на 
селскостопански постройки за отглеждане на животни – овце  с прилежащи санитарно-
битови и складови помещения   в УПИ XII-25, кв. 19, находящо се в с. Великово, общ. 

Ген. Тошево, обл. Добрич 
Представеното уведомление с вх. № 5 0 0 0 /  1 7 .08.2017  г., за гореописаното ИП, се приема 
като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС; ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп.) и чл. 4, ал. 1 
от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС; ДВ. бр. 
25/2003г., изм. и доп.). 

Така заявеното предложение, попада в точка 1, буква „д“ от списъка на категориите 
и дейностите в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на 
преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС).  

Компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ – Варна.  

І По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС); 
1. Да внесе в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 

Наредбата за ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС, придружено с 
информацията по Приложение № 2 на хартиен и електронен носител и информация 
относно обществения интерес към ИП, който е  проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от същата 
наредба.  

 
Към искането да се приложат:   

-  Актуална  скица на ПИ предмет на инвестиционното намерение..  
- Доказателства за извършено писмено уведомяване на кмета на община Ген. 

Тошево, обл. Добрич  и кмета на с. Великово, общ. Ген. Тошево и на засегнатото 
население за ИП, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2  от  Наредбата за ОВОС, с 
информация, съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата.  

- документ за платена такса в размер на 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от 
Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 
136/2011 г., посл. изм. от 30.11.2012 г.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. 

Основание: по преписка с вх. № 5000/ 2017 г. 
 
При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:  
 - Необходимите количества вода за питейни, битови и противопожарни нужди, за 

поливане, други нужди; 
          - Да се опишат подробно начините на водоснабдяване и третиране на отпадъчните 
води, качеството на засегнатата територия и очакваното въздействие, вкл. с кумулативен 
ефект,  върху атмосферния въздух, водите, отпадъците, растителния и животински свят, и 
ландшафта в района; 
         - Да се разгледат подробно всички потоци отпадъчни води, които се очаква да се 
генерират; 
 - Да се опишат предвидените дейности в имота, съпътстващите обекти, пътни 
връзки, други,  генерирани по време на строителството и експлоатацията отпадъци, вкл. 
изкопани земни маси, начините на тяхното третиране. 

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС с цел изясняване на обществения 
интерес към ИП:  

- Да осигури обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като 
постави съобщение на интернет страницата си и/или по друг начин за най-малко 14 дни 
за достъпа до информацията и  за изразяване на становища от заинтересуваните лица;  

- Не по-късно от датата на внасяне на искането за преценяване в РИОСВ-Варна, да 
предостави на община Ген. Тошево, обл. Добрич и кметство с. Великово, общ. Ген. 
Тошево, информацията за ИП по Приложение № 2 на хартиен и електронен носител.  

- Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС от общината също 
трябва да осигурят обществен достъп до предоставената информация за най-малко 14 
дни.  

- В срок до 3 дни след изтичане на 14 дневния срок кмета на община Ген. Тошево, 
обл. Добрич и кмета на с. Великово, общ. Ген. Тошево имат задължението да изпратят 
служебно в РИОСВ-Варна, резултатите от обществения достъп във формат съгласно 
Приложение № 7 от Наредбата за ОВОС.  
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II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 
(ЗБР): 

 
На основание чл. 31, ал. 1 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 (ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ). Територията, 
предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на Закона 
за защитените територии и не попада в защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична 
мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположената защитена зона е: ЗЗ BG0000130 
„Крайморска Добруджа”, за опазване на природните местообитания и дивата флора и 
фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР. 

 
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС.  

 
 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на община Ген. Тошево, обл. Добрич 

и с. Великово, общ. Ген. Тошево 
 
 

/отговорено от РИОСВ на 25.08.2017 г./ 


