
 

Приложение № 2 
                                                към чл. 6  

                                               (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., 

                                               изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,  

изм. и доп., бр. 12 от 2016 г., 

в сила от 12.02.2016 г.,изм. – 

ДВ, бр. 3 от 2018 г.)               

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, 

търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото 

лице. 

    ЧЗП Михаил Андрейнски 
 

2. Пълен пощенски адрес. 

 

3. Телефон, факс и e-mail. 

4. Лице за контакти. 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, 

обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

 

Инвестиционното намерение ще се извърши в поземлени имоти с №010017, 059001, 

059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 на площ от 8,9292 ха. 
 

 
 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения; 

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. 
 



в) използване на природни ресурси по време на строителството и 

експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на 

земеделска земя, вода и растителност. По време на експолатацията ще се ползва само вода за 

поливане на насажденията, като чрез системата за капково напояване се осигурява икономично 

ползване на природния ресурс– вода за поливане на насажденията. Капковото напояване 

доставя оптимално количество вода до всяко растение. 
 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и 

отпадъчни води; 

 

Няма отпадъци, които се очакват по време на доставката и изграждането на лозовия 

масив. 
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

 

Не се очаква замърсяване и вредно действие върху околната среда. 
 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

 

По време на изграждането и в последствие експлоатацията на лозовия масив няма риск 

от аварии и бедствия. Системата за капково налагане работи при 0,7 атм., което не  е 

предпоставка за свръхналягане и течове. 
 

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби 

на Закона за здравето. 

Не съществуват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие. 
 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

 

Инвестиционното намерение ще се извърши в поземлени имоти с №010017, 059001, 

059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 на площ от 8,9292 ха. За 

реализиране на инвестиционното предложение не е необходима друга прилежаща територия, 

вкючително и за временно ползване или дейности. 
 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, 

включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 

приложение № 3 към ЗООС. 

 

Описание на основните процеси с ефективно използвана площ: 

3.1. Изкореняване и засаждане на нови винени лозя в гореописаните имоти чрез 

изпълнение на следните работи:  

-     изкореняване и почистване на старите лози;  

- предпосадъчна подготовка, вкл. риголване на дълбочина до 70 см, дисковане/подравняване 

на терена, маркиране на местата за засаждане; 

- засаждане на лозичките, вкл. закупуване и достака на посадъчния материал, засаждане и 

утъпкване, поставяне на индивидуални колчета, поливане, почистване на росни корени, 

окопаване и привързване; 

3.2. Изграждане на подпорна конструкция, вкл. поставяне на колове и опъване на един 

основен тел и два двойни реда корда закотвени с котви; 



3.3. Изграждане на система за капково напояване, вкл. изпълнението на следните 

работи : транспорт, разтоварване, разнасяне, разгъване, полагане на тръби и фитинги; машинен 

изкоп и обратно засипване; монтаж на фасонни части, водовземни и командни възли; 

разнасяне, разпъване, монтаж на капковия маркуч по опорната конструкция, водна проба. 

 

 

 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

Ще се използва само съществуващата и одобрена пътна инфраструктура. 
 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и 

фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

 
6. Предлагани методи за строителство. 

 

Няма да се извършва строителство на поземлените имоти. 
 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

 

Целта е да се изградят млади високопродуктивни и конкурентноспособни млади лозови 

насаждения от най-търсените сортове в региона.Основните дейностти свързани с 

изпълнението на проекта 

са:изкореняване,продълбочаване,подравняване,торене,засаждане,изграждане на подпорна 

конструкция /изграждане на автоматизирана система за капково напояване/. 

Чрез изграждане на поливната система ще се избегнат големите засушавания и риска 

от изсъхване на лозовия масив, заради промени в климата. 
 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното 

предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните 

характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, 

и отстоянията до тях. 

 

Нямаме информация за разположените в близост елементи от Националната 

екологична мрежа 
 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

Инвестиционното намерение ще се извърши в поземлени имоти с №010017, 059001, 

059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 на площ от 8,9292 ха. 

Площите граничат с земеделска земя, и полски пътища. 
 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална 

екологична мрежа. 

 

Няма чувствителни територии при водоизточника. 
 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив 

на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

 

Няма нужда от други дейности, свързани с инвестиционното намерение. 

 
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение. 

 



Няма нужда от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 
 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 
2.  

      Начина на трайно ползване на територията в обхвата на инвестиционното 

намерение е лозе. 

 
3. мочурища, крайречни области, речни устия; 

 

      Няма мочурища. 

 
4. крайбрежни зони и морска околна среда; 

Няма крайбрежни зони и морска околна среда. 

 
5. планински и горски райони; 

 

Няма планински и горски райони. 
 

6. защитени със закон територии; 
 

Няма защитени със закон територии. 
 

7. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 
 

Няма засегнати елементи от Националната екологична мрежа. 

 
8. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

 

Няма ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност. 

 
9. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. 

 

Няма територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. 

 
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

       1.Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

 

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на 

земеделска земя, вода и растителност. По време на експолатацията ще се ползва само вода за 

поливане на насажденията, като чрез системата за капково напояване се осигурява икономично 

ползване на природния ресурс– вода за поливане на насажденията. 
 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 

на разположените в близост до инвестиционното предложение. 

 

Не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа 
 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

 

По време на изграждането и в последствие експлоатацията на лозовия масив няма риск 

от аварии и бедствия. Системата за капково налагане работи при 0,7 атм., което не  е 

предпоставка за свръхналягане и течове. 
 



4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

 

Няма да има въздействие. 
 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно 

селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

 

Инвестиционното намерение ще се извърши в поземлени имоти с №010017, 059001, 

059002, 059005, 059007, 059008, 059012, 059017, 059020, 060003 на площ от 8,9292 ха. 
 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието. 

 

      Няма да има въздействие. 
 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието. 

 

      Няма да има въздействие. 
 

10. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

 

Няма да има въздействие. 

 
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията. 

 

      Няма да има въздействие. 
 

11. Трансграничен характер на въздействието. 

 

Няма да има въздействие. 
 

12. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда 

и човешкото здраве. 

 

Няма да има въздействие. 
 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение. 

 

 

 

Предадено съобщение в общината, кметството и във вестник. 

 


