






































































































































- BG 0000393 „Екокоридор Камчия- Емине" за опазване на природните местообитания 
(включена в списъка от 33 приет с Решение на Министерски съвет № 661/ 16.10.2007 г., 
обн. ДВ бр.85/ 23.10.2007 г.). 

Посочените 33 се намират на отстояние от инвестиционното предложение. 
Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за ОС, 
инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на цитираните по-горе 33. 

След анализ на представената информация и документация и на основание чл.40, ал.З от 
Наредбата за ОС, и критериите по чл.16 от същата наредба, е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която реализацията на ИП 
„Изграждане на система за капково напояване на лозово насаждение от винени сортове на 
площ 44,230 дка" в имот № 000115, земл. с. Златар, общ. Велики Преслав с площ на имота 
44,230 дка и Начин на трайно ползване: „Лозе", местност „МЕРАТА", няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. 

Дейността попада към т.1 в) от Приложение №2 към чл.93, ал1, т.1 и 2 от ЗООС -
„Мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на 
земи" и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 

МОТИВИ: 
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: 
обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други 
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци» замърсяване 
и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на система за 
капково напояване на лозово насаждение от винени сортове на площ 
44,230 дка. 

2. Като основен водоизточник ще се използва един резервоар за вода с обем 
53 м3, разположен в границите на имота, предмет на инвестиционното 
предложение, намиращ се на отстояние от цитираните по- горе 33, с което 
същите няма да бъдат засегнати. 

3. Поливната вода достига от резервоара до полетата за напояване чрез 
помпено-филтърна група, която не засяга 33 и не се очаква да доведе до 
засягане, увреждане и/ или унищожаване на видове и местообитания. 

4. Дейностите по време на монтажа и при експлоатация на системите за 
капково напояване ще се осъществяват само върху имота, предвиден за 
напояване, няма да се засегнат съседните имоти, с което няма да бъдат 
засегнати 33. 

5. При изграждане на системата се предвижда механизирано изкопаване на 
канали за поставяне и монтаж на поливните тръбопроводи с максимални 
размери - ширина 0,20 м и дълбочина 0,60 м, при което хумусният пласт ще 
се отдели и при обратно засипване ще се разстила по трасетата на 
водопроводите. 

6. Генерираните отпадъци от PVC изрезки при сглобяване на елементите в 
изграждането на системата за капково напояване за лозовото насаждение 
ще се събират и предават на фирми за оползотворяване. При експлоатация 

9700, гр.Шумен, ул.,,Съединение"№71, ет.З 
Тел: (+35954) 831-954, Факс: (+35954) 876-840 
e-mail: riosv-shn@icon.bQ www.riosv.icon.bg 

mailto:riosv-shn@icon.bQ
http://www.riosv.icon.bg

















































































































































































































































































































































































































































































