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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 "ОРЕХ ЛИСИ ВРЪХ" ООД, уведомление e за инвестиционно 

предложение (ИП) за „Изграждане на оградно съоръжение (лека ограда) и система за 

капково напояване на овощна градина в поземлен имот 84022.20.142, с площ  210335 

кв. м, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“ по КККР на с. Щипско, общ. 

Вълчи дол.  

Във връзка с представено от "ОРЕХ ЛИСИ ВРЪХ" ООД, уведомление за 

инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на оградно съоръжение (лека ограда) 

и система за капково напояване на овощна градина в поземлен имот 84022.20.142, с 

площ  210335 кв. м, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“ по КККР на с. 

Щипско, общ. Вълчи дол, 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: 

След преглед на представената информация и получено становище от Басейнова 

дирекция „Черноморски район” с изх. № 05-09-630/А1/08.10.2021 г., се установи 

следното: 

Намерението на възложителят е за изграждане на оградно съоръжение (лека 

ограда) на овощна градина от сливи и система за капково напояване с един резервоар, 

помпен възел и автоматизация на поливния процес на овощна градина в поземлен имот 

84022.20.142, с площ  210335 кв. м, земеделска територия, с НТП „Овощна градина“ по 

КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол. 

 Водоподаването ще се осъществява от съоръжение НС „Генерал Киселово“ на 

„Напоителни системи“ ЕАД, клон Черно море, съгласно сключен договор. Водата ще 

бъде транспортирана с водоноски, за сметка на възложителя, като ще постъпва в 

буферен резервоар с вместимост 41 м³. Поливната система ще бъде изградена върху 

площ от 175 дка. 

Съгласно цитираното становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

ИП не противоречи на определените в ПУРН цели и мерки. 

ПИ 84022.20.142 граничи с воден обект ПИ 84022.20.147, област Варна, община 

Вълчи дол, с. Щипско, вид собственост общинска публична, вид територия заета от 

води и водни обекти, с НТП Язовир – яз. Щипско и ПИ 84022.28.128, област Варна, 

община Вълчи дол, с. Щипско, стопанисвано от общината, вид територия „Земеделска‘, 

с НТП „Мочурище“, от което произтичат съответните забрани и ограничения, съгласно 

Закона за водите (ЗВ). Необходимо е да се осигури спазване на изискванията на чл. 134, 

143 и 146 от Закона за водите. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички 

води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане и следва да се 

предвидят мерки за недопускане на влошаване на състоянието на повърхностните и 

подземни води.   

І. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на 

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

Във връзка с изложеното, заявеното ИП попада в 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 на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС. 
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За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо 

да внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация: 

1. Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят на инвестиционно предложение 

обявява своето предложение на интернет страницата си, ако има такава, и чрез 

средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 

по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 

таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите 

(обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020 г.) и внася писмено 

искане по образец съгласно приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага 

един екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен носител. 

   Към искането да се приложат: 

- 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. № 26-00-7716/2021 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 

ОВОС да бъде описана следната информация: 

- обхвата, засегната площ и параметрите на ИП; 

- подробно описание на предвидените дейности в имота. 

 

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, не попада в границите на ЗЗ от 

мрежата “Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните 

местообитания и дивата флора и фауна BG0000107 „Суха река”, обявена със Заповед № 

РД-989/10.12.2020 г. (ДВ бр.7/2021 г.) на министъра на околната среда и водите. 

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 с. Щипско, 

общ. Вълчи дол.   

                                                                                     (отговорено от РИОСВ на 18.10.2021 г.) 


