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СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

Представено  от "БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за 

напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1, 

земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Генерал Колево, 

общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: "БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД.  

 

Във връзка с представено от "БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен 

кладенец за напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 

14684.75.1, земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. 

Генерал Колево, общ. Добричка, 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 изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС): 

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 

среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 

за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, 

ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.).  

Заявеното ИП е за „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за 

напояване на селскостопанска продукция“ в поземлен имот с идентификатор 14684.75.1, 

земеделска територия, с начин на трайно ползване „Нива“ по КККР на с. Генерал Колево, 

общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: "БИО ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД. 

Съгласно получено становище от Басейнова дирекция „Дунавски район“ с изх. № 

ПУ-01-266(1) от 08.06.2020 г., ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН.  

Необходимите водни количества за напояване на селскостопанска продукция в ПИ с 

идентификатор 14684.75.1, с площ 1403,225 дка ще е с общ годишен обем  – 462 000 

м³/год., със средноденонощен дебит – 14,65 л/сек. и ще се осигури от предвидения за 

изграждане тръбен кладенец. 

Водовземането ще се осъществи от подземно водно тяло с име „Карстово-порови 

води в Неоген-Сармат-Добруджа“ и код BG1G000000N049. 

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура. По време на изграждането на водовземното въоръжение няма да се 

генерират отпадъчни води. По време на експлоатацията на ИП от работещите на обекта ще 

се формират битови отпадъчни води. Възложителят предвижда поставяне на химически 

тоалетни, след сключване на договор с оторизирана фирма. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, във 

връзка с чл. 40, ал. 2 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; обн. ДВ бр. 

73/11.09.2007г., с изм. и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на т. 

2, буква „г” дълбоки сондажи в т.ч. за водоснабдяване и т. 1, буква „в” мелиоративни 

дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от 

Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.   

ІІ.  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, но попада в границите на ЗЗ от мрежата 

“Натура 2000”: 
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 - BG0002085 „Чаиря”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

551/05.09.2008 г. (обн. Дв, бр. 83/2008 г.) на министъра на околната среда и водите, 

определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР. 

ИП предвижда изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец за 

напояване на селскостопанска продукция, което е допустимо по реда на чл. 12, ал. 2 във 

връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ОС и не противоречи на режима на защитената 

зона. 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона 

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

 

 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Добричка и кмета на с. Генерал 

Колево, общ. Добричка   

 

 

  

                                                                                         (отговорено от РИОСВ на 10.06.2020 г.) 


