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Представено от „АНДРЕА 2012“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ в ПИ 
37099.47.40, с. Кичево, община Аксаково.

Във връзка с представено от „АНДРЕА 2012“ ЕООД,  уведомление за ИП 
„Изграждане на водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ в ПИ 37099.47.40, с. 
Кичево, община Аксаково, 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 на изискванията на нормативна уредба по ОВОС: 

  Във връзка с внесената от Вас информация и документи, и полученото писмо-
становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с изх. № 05-09-
235/А3/17.06.2019 г., се установи следното: 

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда) “изграждане на 
водовземно съоръжение /сондажен кладенец/ в ПИ 37099.47.40, с площ 
4000 кв. м, урбанизирана територия, с начин на трайно ползване-за друг 
вид застрояване, с цел поливане на декоративна растителност-райграс и 
туи на 1000 кв.м от ПИ 37099.47.40 и ПИ 37099.47.41, /с площ 5499 кв.м, 
земеделска територия, с начин на трайно ползване-за друг вид застрояване/ 
по КККР на с. Кичево, община Аксаково, с възложител: „Андреа 2012“ 
ЕООД.

2. Предвижда се периода на поливане да е от 01. 04. до 31.10. - 245 дни, като 
общото необходимо водно количество е Годишен обем 2176м3; 
Средноденонощен /проектен /-6,0 м3  /д- 0,07л/с.     

3. ИП има връзка с издадено Решение № 97/ПР/2016г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да не се извършва 
ОВОС“, за ИП „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци – 
център за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ), събиране, транспортиране, временно съхраняване на опасни и 
неопасни отпадъци, в т.ч. негодни за употреба батерии и акумулатори 
(НУБА), гуми, масла и други, разкомплектоване на излезли от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), съхраняване  на излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), склад за части 
повторна употреба“ в ПИ №047040, площ 4,001 дка, с. Кичево, общ. 
Аксаково, с възложител „Андреа 2012“ ЕООД. 

      Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 2, буква „г“- дълбоки сондажи за 
водоснабдяване, от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС и същото 
подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС). 
         Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-
Варна на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 
възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС имате задължение за обявяване на ИП на 
интернет страницата си, ако имате такава и чрез средствата за масово 
осведомяване и/или по друг подходящ начин. 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 
предложението по чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, 
определен с Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. 
и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.) и внася писмено искане по образец 
съгласно приложение № 6 до компетентния орган, към което прилага един 
екземпляр от информацията по приложение № 2 на хартиен и електронен 
носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към 
процедурата/; 

Към искането да се приложат: 
- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 

500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата 
на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: 
BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. 
Основание: по преписка с вх. №8767/2019 г.  
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 Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за 
ОВОС да бъде описана следната информация и е необходимо да се направи 
подробна характеристика на предвижданите дейности и съпътстващи обекти на 
територията на имотите; 
3. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на 

обществения интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно 
лице:  

- осигурява обществен достъп до информацията по 
приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и 
по друг начин за най-малко 14 дни за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по 
приложение № 2 на електронен носител на Община Аксаково, с. Кичево, 
община Аксаково. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по 
приложение № 2 Община Аксаково, с. Кичево, община Аксаково: 

 осигуряват обществен достъп до 
информацията за най-малко 14 дни, като поставя съобщение 
на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено 
достъпно място за достъпа до информацията и за изразяване 
на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 
дневния срок изпращат на РИОСВ-Варна  резултатите от 
обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му по 
образец съгласно приложение № 7. 

          ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие: 

Съгласно чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата за ОС, приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП 
подлежи и на оценка за съвместимостта със ЗЗ чрез процедурата за преценяване 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

      Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии /ЗТ/ 
по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена 
зона BG0002082 „Батова“, обявена със Заповед № РД № 129/10.02.2012г. /обн. ДВ, бр. 
22/2012г./ на министъра на околната среда и водите, изменена съгласно Заповед № РД 
№ 81/28.01.2013г. /обн. ДВ, бр. 10/05.02.2013г./ и Заповед № РД № 389/07.07.2016г. 
/обн. ДВ, бр. 59/2016г./ на министъра на околната среда и водите.

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, 
ал. 2 от Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на 
режимите определени със заповедта за обявяване и заповедите за изменението й.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената 
зона ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от 
ОВОС. 

ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по води: 

Реализирането на ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за 
постигане на добро състояние на водите, ПУРБ и ПУРН 2016 - 2021г. и няма да окаже 
значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на условията 
изразени в приложеното становище на БДЧР. 

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Аксаково и с. Кичево, 
общ. Аксаково.  

                                                                            (отговорено от РИОСВ на 19.06.2019г.) 


