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Представено от „ИЙСТЛЕНД“ ЕООД, гр. Варна, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Складова база за съхранение на зърнени култури“ в село Василево, 
общ. Ген. Тошево, обл. Добрич. 

 
Инвестиционното предложение е свързано с „Изграждане на складова база за съхранение 

на зърнени култури (ечемик, царевица, слънчоглед, пшеница, и др.)“ в част от поземлен имот 
с идентификатор: 10183.125.131, с площ 26457 кв.м, земеделска територия, с НТП „За 
стопански двор“ по плана на село Василево, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.  

За обезпечаване на обекта с компресиран природен газ (поради липса на газопровод в 
района) ще бъдат осигурени транспортируеми модули, представляващи: 78 бр. бутилки, 
разположени в три транспортируеми платформи, съответно 28 бр. х 150 л; 45 бр. х 90 л; 22 
бр. х 150 л, като общата полезна маса ще е 13740 кг или 11700 л, които ще са налични на 
територията на площадката само при заявка и в етапите на използване на сушилнята, 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):  

Заявеното ИП попада в обхвата на точка 3, буква „В (съоръжения за надземно 
складиране на природен газ)“ от Приложение № 2 от ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 
от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.. 

Във връзка с чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение 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 ОС ИП 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 по смисъла 
на Закона за защитените територии. Тя не попада и в границите защитени зони от 
Европейската екологична мрежа “Натура 2000”.  

Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна “Крайморска Добруджа” с код BG0000130, определена съгласно 
изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-730/20.12.2018г. на 
министъра на околната среда и водите.  

 
Копие на писмото са изпратени и до кметовете на Община Генерал Тошево и на село 

Василево, общ. Генерал Тошево, и на гл. арх. на Община Генерал Тошево.  

                                                                                      

                                                                              (отговорено от РИОСВ на 07.01.2022г.) 


