Представено от „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД уведомление за
инвестиционни предложения (ИП): „Изграждане на две нови водовземни съоръжения –
тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски култури”, в поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв.
м и ПИ с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204
кв. м, трайно предназначение на териториите – земеделски, начин на трайно ползване –
ниви, разположени в местност „Ястепенски трап”, в землището на село Щипско, община
Вълчи дол, област Варна, собственост на „ГИФТА“ АД, с възложител: „БГ АГРО
ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ” ЕООД
Представеното уведомление с вх. № 26-00-7045/30.11.2017 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 2, буква “г”-за водоснабдяване и точка
1, буква „в“ 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.
I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :
За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да
внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация:
1. Писмено искане за преценяване на необходимостта от ОВОС с подробна
информация по всички точки на Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС –
информацията да бъде предоставена на хартиен и електронен носител, и информация
относно обществения интерес към ИП по реда на чл. 6, ал. 9 от същата наредба.
2. Доказателства – документи за уведомяване кметовете на община Вълчи дол и
село Щипско (копие на уведомленията внесени в общината и кметството с вх. номера),
както и на засегнатото население, съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС.
3. С цел изясняване на обществения интерес към ИП да осигурите обществен
достъп до информацията по Приложение № 2, като:
 Поставите съобщение на Вашата интернет страница (обява във вестник, обявлени
в офис, на обществено достъпно място) и/или по друг подходящ начин за най-малко 14
дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересуваните лица;
 Не по-късно от едновременното внасяне на искането до РИОСВ-Варна, да
предоставите на община Вълчи дол и кметство село Щипско информацията по
Приложение № 2 на хартиен и електронен носител. В срок до три дни след получаване на
информацията община Вълчи дол и кметство село Щипско, трябва да осигурят достъп до
предоставената информация за срок най-малко 14 дни, като преди това поставят
съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място
(информационно табло и т. н.) за достъп до информацията и за изразяване на становища
от заинтересуваните лица.
 След изтичане на минималния 14-дневен срок за достъп в срок до три дни е
необходимо на основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, допълнително да
представите в РИОСВ-Варна, информация за обществения интерес към ИП, а община
Вълчи дол и кметство село Щипско на основание чл. 6, ал. 10 от същата наредба,
служебно да изпратят в РИОСВ-Варна, резултатите от обществения достъп, в т. ч. за
начина на осигуряването му по образец съгласно Приложение № 7 от Наредбата за
ОВОС.
4. Информация за дълбочината на планирания сондаж на базата на хидрогеоложко
проучване, съобразена с приложеното становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09178/2/18.12.2017 г., по отношение на изискванията на нормативната уредба по води.
5. 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.) следва да
внесете такса от 500 лв, по банков път:
IBAN: BG17 SOMB91303137023701; BIC: SOMBBGSF; При Общинска банка АД.
Основание по преписка: вх. № 26-00-7045/30.11.2017 г.
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ІІ. По отношение изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР):
Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ.
бр.77/09.08.2002 г., изм и доп.) 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), ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени
територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на
защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко
разположена до територията на ИП е ЗЗ BG0000107 “Суха река” за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на
чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху
защитените зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване
необходимостта от ОВОС.
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Вълчи дол и кметство
село Щипско, общ. Вълчи дол .
/отговорено от РИОСВ на 29.12.2017 г./
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