
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „ЕВРОПА-ФРЕШ ФРУИТ 

МАРКЕТИНГ БЪЛГАРИЯ ЛТД“ ООД, гр. Шумен документация за инвестиционно 

предложение: „Създаване на супер интензивни трайни насаждения - 133,40 дка череши, 

изграждане на система от мрежа против градушки и слани и система за капково напояване 

на насаждения от кайсии с площ 122,215 дка в ПИ №№ 32723.39.40, 32723.42.28, 

32723.45.12 и черешово насаждение от 133,140 дка в ПИ №№ 32723.47.11, 32723.48.27, 

32723.48.40, 32723.48.41, 32723.40.7, 32723.43.6, 32723.40.6, 32723.43.15, 32723.43.12, 

32723.48.45 в землището на с. Имренчево, общ. Велики Преслав“, 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. ДВ, бр. 21/2021 г.), 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). 

Инвестиционното предложение предвижда създаване на супер интензивни трайни 

насаждения - 133,40 дка череши, изграждане на система от мрежа против градушки и слани 

и система за капково напояване на насаждения от кайсии с площ 122,215 дка и черешово 

насаждение от 133,140 дка в землището на с. Имренчево, общ. Велики Преслав. 

Инвестиционното предложение с предвидените дейности 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 него подлежи на преценяване необходимостта от извършване 

на ОВОС по реда на Наредбата за 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 Велики Преслав, кметство с. Имренчево и 

БДЧР. 
 


