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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 „АГРОТРЕЙД Г.Т.“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 

(ИП) свързано с изграждане на едноетажни селскостопански постройки - навеси за 

съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с поставени фотоволтаици на 

покрива, ново водовземно съоръжение-резервоар за вода и хидромелиоративно съоръжение- 

за капково напояване в ПИ 36467.137.10 за напояване на земеделски култури в ПИ 

36467.137.10, 36467.137.11 с обща площ 1087,315 дка, всички по КККР на с. Кардам, общ. 

Ген. Тошево 

Във връзка с представено от „АГРОТРЕЙД Г.Т.“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 

предложение, 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  свързано с изграждане на едноетажни селскостопански постройки - 

навеси за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, с поставени фотоволтаици 

на покрива, ново водовземно съоръжение-резервоар за вода и хидромелиоративно 

съоръжение- за капково напояване в ПИ 36467.137.10 за напояване на земеделски култури в 

ПИ 36467.137.10, 36467.137.11 с обща площ 1087,315 дка, всички по КККР на с. Кардам, 

общ. Ген. Тошево, с възложител на ИП „АГРОТРЕЙД Г.Т.“ ЕООД. 

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. 1, буква „В“ и т. 2, 

буква „Г“  от Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1,   подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

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

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 

на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 

Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 

електронен носител. 

2. Да внесете информация за датата и начина на заплащане на дължимата 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., изм. и доп.),  преведена по банков път: 

IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. 

Основание: по преписка с вх. № 26-00-4686/ 2021 г.  

3. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 

разпоредбата на чл. 95, ал. 1  от  ЗООС, с информация  съобразена с изискванията на чл. 4, 

ал. 3 Наредбата за ОВОС. 

При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:  

 обхвата,  засегната площ и параметрите на ИП; 



 

 

 да се представи обяснителна записка за предвидения начин за напояване, изграждане 

на капкова система и или др., информация за  дневни, сезонни, годишни дебити на 

водопотребление от водоизточника; 

 подробно описание на предвидените дейности в имотите. 

         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 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 кмета на Община Ген. Тошево и кмета на с. Кардам, 

общ. Ген. Тошево  

 

 

                                                                   (отговорено от РИОСВ на 24.06.2021 г.) 


