
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „МЕГАФРУТ“ ООД,          

гр. София документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на напоителна 

система, дълбок тръбен кладенец и система от мрежа за защита от градушки, птици и 

насекоми за нуждите на съществуващи и нови овощни насаждения в землището на гр. 

Шумен“, като информиране на компетентния орган по околна среда по реда на чл.95, ал.1 

от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и 

доп.), чл.4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, 

бр.67/2019 г. (Наредбата за ОВОС). 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на напоителна система - 

микронапояване, проектирано като водобалансирана система за капково напояване и 

система от мрежа за защита от градушки, птици и насекоми за нуждите на съществуващи 

насаждения с череши и нови овощни насаждения с череши и ябълки в землището на           

гр. Шумен. Инвестиционното предложение с предвидените дейности по напояване на 

трайните насаждения попада в обхвата на Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС т. 

1. в) Селско, горско и водно стопанство: мелиоративни дейности в селското стопанство, 

включително напояване и пресушаване на земи и на основание чл.93, ал.1, т. 1 от същия 

закон, подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда на 

Наредбата за ОВОС. Водозахранването на напоителната система ще се извършва от 

предвиден за изграждане тръбен кладенец с дълбочина 650 м. Изграждането на тръбен 

кладенец самостоятелно попада в обхвата на Приложение 2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС 

т. 2 Минно дело: г) дълбоки сондажи, в т. ч. за водоснабдяване и на основание чл.93, ал.1, т. 

1 от същия закон подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС по реда 

на Наредбата за ОВОС. Двете процедури ще се обединят на основание чл. 82, ал. 3 от ЗООС 

и ще се проведе една процедура по преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС. 

Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се 

извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР. 

 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Шумен и БДЧР гр. Варна. 
 


