
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „ИНВЕСТ АГРО БГ“ 

ООД, гр. Шумен документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на 

обслужваща сграда по реда на Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без 

промяна на предназначението им в проектен ПИ 47161.504.10, землище с. Мараш за 

обслужване на оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, 

землище с. Салманово; изграждане на: преместваеми култивационни съоръжения-

оранжерии с обща площ от 24 дка в ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, 

землище с. Салманово; цялостна поливна система обслужваща оранжериите и поливна 

система –капково напояване върху площ от 106 дка, обслужващо  съществуващи 

насаждения-ягода, боровинка, малина, къпина в проектен ПИ 47161.504.9 в землище с. 

Мараш, етерично-маслени култури в ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово и в проектен 

ПИ 47161.504.9 землище с. Мараш“, 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 изграждане на: 1/обслужваща сграда по 

реда на Наредба № 19 за строителство в земеделските земи без промяна на 

предназначението им в проектен ПИ 47161.504.10, землище с. Мараш за обслужване на 

оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. 

Салманово; 2/преместваеми култивационни съоръжения-оранжерии с обща площ от 24 дка 

в ПИ 47161.504.9, землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово; 3/цялостна 

поливна система обслужваща оранжериите и 4/поливна система - капково напояване върху 

площ от 106 дка, обслужващо съществуващи насаждения-ягода, боровинка, малина, къпина 

в проектен ПИ 47161.504.9 в землище с. Мараш, етерично-маслени култури в ПИ 

65187.169.1, землище с. Салманово и в проектен ПИ 47161.504.9 землище с. Мараш“ 

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 същия закон, подлежи на преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС по реда на Наредбата за ОВОС.  

За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо изготвяне на ПУП-

План за застрояване за „Изграждане на обслужваща сграда по реда на Наредба № 19 за 

строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им в проектен ПИ 

47161.504.10, землище с. Мараш за обслужване на оранжерии в проектен ПИ 47161.504.9, 

землище с. Мараш и ПИ 65187.169.1, землище с. Салманово“. Подробните устройствени 

планове, в т. ч. плановете за застрояване попадат в обхвата на т. 9. Устройствено планиране 

и земеползване от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за екологична оценка 

на планове и програми /Наредбата за ЕО/ (обн. ДВ бр.57/2004г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 

67/2019г.) и на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от същата наредба, ПУП-ПЗ подлежи на 

преценяване на необходимостта от извършване на ЕО. 

На основание чл. 91, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, ще бъде 

проведена една процедура по глава шеста от ЗООС – 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, Кметство с. Мараш, Кметство с. 

Салманово и БДЧР гр. Варна. 

 

 
 


