
1 

 
СЪОБЩЕНИЕ  

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

 
Представено от ЗП Десислава Герганова-Малеевска за ИП "Водовземане на подземни води 
чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ЗП „Десислава 
Василева Герганова-Малеевска“ със система за капково напояване за поливане на лешникови 
насаждения в Поземлен имот 65125.61.33, площ 13 898 кв. м /съгласно договор за доброволна 
делба 13 900 кв. м/, вид собств. частна, вид територия - земеделска, категория 4, НТП - друг 
вид трайно насаждение, стар номер 061033, м. Нови места, с. Садово, община Аврен, област 
Варна. 
 
Във връзка с представено от ЗП Десислава Герганова-Малеевска за ИП "Водовземане на 
подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ЗП 
„Десислава Василева Герганова-Малеевска“ със система за капково напояване за поливане на 
лешникови насаждения в Поземлен имот 65125.61.33, площ 13 898 кв. м /съгласно договор за 
доброволна делба 13 900 кв. м/, вид собств. частна, вид територия - земеделска, категория 4, 
НТП - друг вид трайно насаждение, стар номер 061033, м. Нови места, с. Садово, община 
Аврен, област Варна 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: 
 

Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 
установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда "Водовземане на подземни води чрез 

изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 ЗП „Десислава 
Василева Герганова-Малеевска“ със система за капково напояване за поливане на 
лешникови насаждения в Поземлен имот 65125.61.33, площ 13 898 кв. м /съгласно 
договор за доброволна делба 13 900 кв. м/, вид собств. частна, вид територия - 
земеделска, категория 4, НТП - друг вид трайно насаждение, стар номер 061033, м. Нови 
места, с. Садово, община Аврен, област Варна, с възложител ЗП Десислава Герганова-
Малеевска. 

2. Избраното място е заснето с GPS, като е използван геоид WGS 84 и има следните 
координати: 
               N- 43° 04'07,46";       Е - 027° 43' 13,49". 
                В координатна система 1970г. 
                Х-4 670 084,769;      У-9 624 984,518. 

3. Предвиденият с настоящото инвестиционно предложение сондаж ТК-1 „ЗП Десислава 
Малеевска-Садово” ще се използва за стопански цели – „самостоятелно водоснабдяване 
за напояване на земеделски култури” на засадени площи с лешникови насаждения. 

4. Водовземното съоръжение е предвидено, като тръбен кладенец с проектна дълбочина 
120м (±10м). Изграждането на кладенеца ще бъде извършено по т.нар. “сух метод” на 
сондиране, без използване промивка. 

5. Тръбният кладенец е оборудван с потапяща помпа, съобразена с възможностите на 
водовземното съоръжение. Помпата ще бъде спусната на дълбочина 95-105 с метална 
колона 042 или ПЕВП 040. 

6. За контрол на помпата се монтират датчици за горно и долно водно ниво. Чрез системата 
за горно и долно водно ниво, помпата се включва за пълнене на основен буферен 
резервоар. Водата от резервоара ще се подава към съответните консуматори гравитачно 
или чрез хидрофор, който ще осигурява необходимото налягане за съответния 
консуматор. 

7. Системата за капково напояване ще бъде върху цялата площ на лешниковите насаждения. 
8. Тръбният кладенец ще усвоява подземни води, формирани в неогенски седименти, 

отнесени към водно тяло BG2G000000N019 - порови води в неоген - миоцен Галата - 
Долен Чифлик. Количествата, необходими за дейността „напояване” ще се използват през 
пролетно-летния период - 180 дни в годината, за поливане на лешникови насаждения, 
както и за дейности свързани с тяхното отглеждане. 

 
Във връзка с изложеното, заявеното ИП е разширение и изменение и самостоятелно 

попада в точки 1 „в“ и 2 „г“  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 процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo 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 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 /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   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. №94-00-5954/2021 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички  предвиждания и дейности. 
2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  
- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 

поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на Община Аврен и с. Садово, общ. Аврен. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Аврен и с. Садово, общ. Аврен: 

 осигурява обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

 
 
 

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

 
   Съгласно чл. 31 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 (Наредбата за ОС, 
приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за 
съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС.  
             Територията предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ по 
смисъла на Закона за защитените територии. 
             ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000”.                    
Най-близко разположени са: Защитена зона “Комплекс Камчия” BG0002045 определена 
съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр. 77/ 2002 г. с 
изм. и доп./  обявена със Заповед №РД-354/03.02.2012 г. /обн. в ДВ бр. 21/2012 г./ и Защитена 
зона “ Камчия” BG0000116 определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за 
биологичното разнообразие.  
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             Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху ЗЗ ще бъде 
извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 
 
ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по води: 

 
Реализирането на ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за постигане на 

добро състояние на водите, ПУРБ 2016 -2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. и няма да окаже 
значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на условията изразени 
в приложеното становище на БДЧР. 
 
 
 
 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Аврен и село Садово, Община Аврен 
 

 
  

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 24.08.2021 г.) 


