
 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

върху околната среда 

 

Представеното от : „ЮРОГРИЙН ТЪРФ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, за 

напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30, 

58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, е с възложител: 

„ЮРОГРИЙН ТЪРФ“ ЕООД.  

 

Във връзка с представено от : „ЮРОГРИЙН ТЪРФ“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 

предложение (ИП) за „„Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, за 

напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30, 

58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, 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 „Водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец в 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 58445.48.31 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, за 

напояване на тревни чимове в поземлени имоти с идентификатори 58445.48.29, 58445.48.30, 

58445.48.31, 58445.48.32 и 58445.48.33 по КККР на с. Приселци, общ. Аврен, с възложител: 

„ЮРОГРИЙН ТЪРФ“ ЕООД. 

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

05-09-395(А3) от 11.08.2020 г., ИП е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021 г.  

С ИП се предвижда изграждане на тръбен кладенец, представляващ вертикално 

съоръжение за подземни води с дълбочина от 80±10м, разкриващи първото от повърхността 

подземно водно тяло. Водовземането ще се осъществи от подземно водно тяло с код 

BG2G000000N019 „Порови води в неоген-миоцен Галата-Долен чифлик“.  

Искането на заявителят е за разрешен годишен воден обем 14252 м³ (средно годишно – 

0,45 л/с), който може да се добива от посоченото подземно водно тяло. 

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна 

инфраструктура.  

Предвид характера на ИП няма да се формират отпадъчни води. За персонала, който ще 

се състои от трима души, се предвижда монтиране на химическа тоалетна. 

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 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 на 

основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС. 

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).  

Териториите, предмет на ИП, не попадат в границите на защитени територии (ЗТ) по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в границите на ЗЗ от мрежата 

“Натура 2000” за опазване на дивите птици BG0002060 „Галата”, обявена със Заповед № РД-

127/10.02.2012 г. (обн. Дв, бр. 21/2012 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 водовземане от подземни води чрез нов сондажен кладенец, за 

напояване на тревни чимове, 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 

извършване на ОВОС.  

  

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Аврен и Кметство Приселци, 

община Аврен 

                                                                                      (отговорено от РИОСВ на 17.08.2020 г.) 


