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ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

ИСКАНЕ
эа преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС)

от "Силагро" ЕООД- гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, ул. "Добруджа"

g7

№ 20 Телефон за контакт: 0899 185 1
Пълен пощенски адрес:

гр. Силистра, община Силистра , област Силистра , ул."Добруджа" №

Телефон , факс и ел. поща

0899 18 51

Я'J,

20

(e-mail) :

e-mail: penev.mitko@gmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата вьзложител:
Галина Стефатова Гсподинова

Лице за контакти:

Митко Пенчев Пенев - 0899 18 51 37

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС за инвестиционно предложение:

„Изграждане на тръбен кладенец за добиване на вода в землището на село Айдемир,
Община Силистра, създаване на

овощна градина около

500

дка . и изграЖдане на

капково напоителна система в градината" . Тръбният кладенец е нов в поземлен имот с
идентификатор

00895.59 .66

по

кадастралната

карта

и

кадастралните

Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра , местност „КАРАБОРУН"

-

регистри,

с.

ново инвестиционно

предложение.

(посочва

се

характерът

на

инвестиционното

предложение,

в

т. ч.

дали

е

за

ново

инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно
предложение съгласно приложение №

1 или

приложение №

2

към ЗООС)

Прилагам:

1.

Информацията по приложение №

2

към чл.

6

от Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда

-

един екземпляр на

хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

2.

Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

3.

Оценка по чл. 99а от ЗООС ( в случаите по чл.

118,

ал.

2

от ЗООС)

-

един екземпляр на

хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4.

Информация и оценка по чл. 99б, ал.

1 от

ЗООС (в случаите по чл.

един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен

решението да

бъде издадено

електронна

ал.

4
носител .

и

изпратено

-

Желая

./

Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната

на

.

услуга на посочения от мен адрес на електронна поща

./

форма

от ЗООС)

./

посочения адрес на електронна поща

в

109,

.

Желая решението да бъде получено чрез лицензи ран пощенски оператор .

. O,.Oi. 1.0Lf> f-

дата.........................................

.n. А

Информация

за преценяване на необходимостта от ОВОС

,

съгласно чл.

6

от Наредбата за

условията и реда за извършване на ОВОС на инвестиционни предложения, утвърдена
с ПМС №

59 /07.03.2003

год., изм. и доп. ДВ

67 /2019rод.

Информация за контакт с възложителя:

1.

Възложител: "Силагро" ЕООД ЕИК

201 605 303

Адрес за кореспонденция: град Силистра, ул."Добруджа" №

20

Управител Галина Стефатова Гсподинова

Лице за контакти: 08991851 lV
Телефон за контакт, факс,

11. Характеристики
1.

e-mail: penev.mitko@gmail.com

на инвестиционното предложение:

Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение включва изграждане на тръбен кладенец за
добиване на вода в землището на село Айдемир, Община Силистра и създаване на
овощна градина около

500

дка . и изграждане на капково напоителна система в

градината.

Съгласно писмо с изх. № АО

3748- (5)/07.09.2019

г. на РИОСВ

инвестиционно предложение попада в обхвата на Приложение
водно

стопанство",

буква

"в"

-

"мелиоративни дейности

включително напояване и пресушаване" и т.

2

-

Русе заявеното

2, т. 1 "Селско,

в

селското

горско и

стопанство,

"Минно дело" , буква "г"

"дълбоки

-

сондажи, в т.ч. за водоснабдяване, с изслючение на тези за изследване на стабилността
на геоложката основа" към чл.
Проектирането,

предложение
дейностите

собствен

(ИП)

за

изграждането

създаване

се

и

ще осигурява най

водоизточник

насъждения

93, ал. l , т. 1 и 2 от ЗООС.

налага

и
с

и

-

експлоатацията

нуждата

за

инвестиционното

благоприятни условия за упражняване на

отглеждане на трайни

използване

на

на

добитата

напояване

насъждения.

вода

на

за

Изграждането

напояване

културите

и

на

получаване

на

трайни
на

по

-

високи добиви.
Инвестиционното предложение за добив на подземни води попада в обхвата на
подземно

тяло

порови

води

в

долна

креда,

район

-

Русе

Силистра

с

код

BG 1GOOOOON04 l .
Тръбният

кладенец

ще

се

изгради

приблизителни географски координати

в

ПИ

с

идентификатор

00895.59.66

с

N44°06"12.48" E27°06'28. l О" .

Имотът е собственост на община Силистра. Налице е дадено писмено Съгласие

за изграждане на водовземно съоръжение в имот

00895.59.66

от Кмета на община

Силистра с писмо с изх. №6299#1/15 .07.2019г.
Основните етапи свързани с реализацията на инвестиционното намерение са :
Проектиране,

и

изграждане

на

тръбен

кладенец

в

ПИ

00895.59.66

„КАРАБОРУН" в землището на село Айдемир, Община Силистра.
реализация на ИП се намира извън регулация с площ около
Айдемир . Достъпът до площадката ще се осъществява

инфраструктура.

500

в

местност

Площадката за

дка

землище с.

от съществуващата пътна

Имотът

не

е

водоснабден

с

питейна

вода.

Питейната

вода

за

нуждите

на

работещите ще бъде закупувана от магазинната мрежа и доставяна от инвеститора
винаги в прясно състояние. Обектът не генерира отпадъчни води. При започване на
дейностите и експлоатацията

на обекта ще бъде доставена химическа тоалетна.

Напоителната система ще ползва вода от тръбен кладенец. Добивът на вода ще се
осъществява

от

подземно

водно

тяло

с

код

BG 1GOOOOON041 ,

след

необходимото разрешително от Басейнова дирекция „Дунавски район"

-

издаване

на

град Плевен .

Не се предвижда изграждане, промяна или реконструкция на съществуващата

пътна инфраструктура.
От инвестиционното предложение няма да се формират отпадъчни води .
Електрозахранването

по

време

на

строителството

на

кладенеца

и

капковата

система и последващата експлоатация ще се извършва от собствен енергоизточник

-

генератор .

Предвижда се водовземното съоръжение да разкрие води от подземно водно тяло

с

код

BG 1GOOOOON04 l .

Водовземането

ще

се

осъществява

чрез

ТК.

Подземният

водоносен хоризонт разполага с достатъчен запас и експлоатационен ресурс.

Инвестиционното предложение преминава през три основни етапа както следва:

1етап 11
111

изграждане на водовземното съоръжение

-

етап
етап

-

опитно

-

филтрационни изследване

водовземане

Реализирането на ИП ще стане след получаване на разрешително за водовземане

от подземни води чрез изграждане на нови водовземни съоръжения, по реда на чл.
ал.

1,

във връзка с чл.

60

ал.

1и

чл.

52,

ал.

1,

т.

4

44,

от Закона за водите. Компетентен орган

за издаване на разрешителното е Директора на

Басейнова Дирекция

„Дунавски

район".
Конструкцията на тръбния кладенец има следния вид:

1.
2.

Обсадна колона
Открит ствол във водоносната част

Черпената вода ще се подава към изграден надземно резервоар, който ще се пълни в
прекъснат режим от кладенеца и от който ще се

подава водата

към поливната

система за капково напояване.

Годишното количество поливни води е следното: Общото количество вода за

напояване ще възлиза на
до

05.11 -

2.

седем месеца

85000 mЗ годишно,
или 224 дни.

които ще се изразходват в периода

25.03

Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Инвеститорът има намерение да извършва интензивно овощарство в района на

реализация

на

разглежданото

инвестиционно

предложение.

Изграждането

и

напояването от собствен водоизточник и ситема за капково напояване ще подпомогне

инвеститора , като ще увеличи рентабилността на създадените овощни масиви.

З. Връзка с друrи съществуващи и одобрени с устройствен или друr план дейности.
ИП

отговаря

на

приоритетите

за

развитие

на

Община

Силистра

и

Област

Силистра, като ще допринесе за развитие на земеделието, и създаване на временна и
постоянна заетост .

Предложеното няма връзка с другите съществуващи и одобрени с устройствен

план дейности в района.
Подробна информация за разrледани алтернативи.

Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността , предвидена с
инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде
изпълнена

от

гледна

точка

на

опазване

замърсяване и увреждане . От описаното по
инвестиционното

околната среда

предложение

няма

да

компонентите

-

на

околната

среда

от

горе става ясно , че реализацията на

повлияе

негативно

върху

компонентите

на

и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради

което в случая не се препоръчва да бъде изпълнена нулева алтернатива. Освен това ,
ус пешната реализация на инвестиционното предложение ще има голям екологичен

ефект, свързан с намаляване на почвената ерозия и разхода на вода за напояване.
Изборът

на

технологията

е

направен

след

проуч ване

на

различните

методи

за

варианти

за

напояване (мелиорация ).
Съгласно

изходните

данни

и

направените

анализи,

няма

други

технологии , които да удовлетворяват изискванията на възложителя освен капковата.

Капковото напояване е най

-

съвременният и ефикасен начин за напояване на

трайни насаждения. Освен че с него най

растенията от вода , той е и най

-

-

добре се задоволява оптималната нужда на

икономичният начин. Освен това , капковото напояване

позволява да се прилага и вегетационно хранене с торове, които се разтварят. Не на
последно място с напояването по капков път най

-

добре се регулира температурният

режим в почвата.

В близко съседство няма обекти , подлежащи на защита , върху които разглежданото
ИП може да повлияе негативно.

4.

Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни

дейности по време на строителството.
Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот ПИ

00895.59.66

в

землището на село Айдемир, Община Силистра. Площадката за реализация на ИП се
намира извън регулация

с

площ

500

дка, з

-

ще с . Айдемир, община Силистра ,

област Силистра. Предвижда се при реализацията на инвестиционното намере ние
всички временни дейности по време на строителството да се извършват в рамките на
гореописания имот.

5. Описание

на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

ИП предвижда изграждане на тръбен кладенец и система за капково напояване на
дръвчета .

Технология на изграждане на тръбния кладенец
Технология на сондиране
Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура .

Описание на избраната система за капковото напояване.
Основните процеси за реализация на обекта включват следното:
предпроектни проучвания и проектиране;

-

подготовка на терена

почистване, нивелация и др;

доставка, строителство и монтаж

Строително

-

монтажните работи свързани с изграЖдане на системата за

капково напояване се свеЖдат до изкопни работи по трасетата на транспортния и
разпределителните тръбопроводи, монтажни работи по тръбната мрежа и поливните
крила, монтаж на командните възли и шахтите и обратното засипване на изкопите.
Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително
напояване.

За

редуциране

целта

на

в

тръбите

налягането

и

са

инсталирани

равномерно

специални

разпределяне

на

капкоотделители
водата

по

за

линията.

Системата за капково напояване съдържа няколко основни компонента:

,/
./
./

водоизточник - сондажен тръбен кладенец;
помпа (електрическа, бензинова, дизелова);
филтърен възел (мрежести ,

филтрация е едно от най

дискови,

-

груби , хидроциклонни).

Правилната

важните решения в системата за

капково

напояване, защото снабдява капкообразувателите с чиста вода. Мрежестите
филтри са с опростена конструкция, имат пластмасова или метална цедка ,
която задържа твърди частици

./

торосмесителен възел

.

При капковото напояване корените на дърветата

-

използват обем почва и торенето с поливната вода е

от първостепенно

значение. Тори се с течни и водоразтворими торове. Поради ограничения

обем, в който се внасят торовете, торовата норма може да се намали до

35% в
./

сравнение с традиционните начини на наторяване .

водопреносна система

-

тръби, фитинги и капкови маркучи. Тръбите са

полиетиленови с различен диаметър и

пренасят вода

от водоизточни ка до

капковите маркучи. Разполагат се на повърхността или са закопани в почвата.
По време на изгрОЖдането на системата за капково напояване не се очакват

значителни въздействия върху околната среда в района. Хумусния пласт няма да бъде

нарушен , тъй като след обратното засипване на разпределителните тръбопроводи ,
хумусът ще се разстели отново над изкопите.

Предимствата на избраната системата за капково напояване пред останалите
алтернативи:

•
•
•

Задоволява нуЖдите от вода на растенията ;

Равномерно напояване по дължината на капкоотделителната тръба;
Поддържа постоянно ниво на влажност на почвата. Възможност за бърз и

лесен монтаж (демонтаж).

Компоненти на избраната системата за капково напояване:

•
•
•
•

Водоизточник

-

сондаж;

Помпа (електрически, бензинови, дизелови и др . )
Филтърен възел

Т оросмесителен възел.

•

Водопреносна система

-

тръби , Фитинги и капкови маркучи. Изградена е

от полиетиленови тръби с различен диаметър, които осигуряват пренос на вода от
водоизточника до капковите маркучи. Могат да бъдат на повърхността , а също така и
закопани в почвата. Фитингите осигуряват свръзка на отделните компоненти в едно

общо цяло (адаптери, муфи , нипели, кранове , тапи и др.}.

Капковите маркучи са два вида в зависимост от направлението в което се използват

1. Едносезонни

маркучи

-

използват

се

за

изграждане

на

капкови

линеи

:

при

зеленчукопроизводство и цветарство . Отличават се с ниска себестойност и с къс

експлоатационен срок. Могат да бъдат с заложен срок на разпад (целта на тези
маркучи е ниска себестойност и лесно почистване на площта след

приключване на

вегетационния период на културата.

2.

Многосезонни маркучи

-

използват се при трайни насаждения

(ягоди , молени ,

овощтни насаждения, лозя и др.} Притежават изключително дълъг експлоатационен
период

(1О-15г.}

, но по-висока себестойност.

Контролна Зона

(

Во.т:;ои:зтсчник

l

(

П1:>мпа

I
Филтърен въ'сл

Торосмеоrr~лен :вь.жл

6.

1

:

Контро.пна зона

//

(;J
!/
/
~

П)ливна батериil

]

Цатчици

(

Капкови М:i?К)'ЧИ

) .(

1Саrосови ма?К)'ЧИ

1
J

Схема на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Не

се налага строителство

на

нова

пътна

инфраструктура

или

промяна

на

съществуващата такава, тъй като за достъп до обекта ще се използват съществуващите
пътища до имотите .

7.

Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на

закриване, възстановяване и последващо и з ползване.

Дей н остите, който ще се извършват при строителството

и експлоатацията

на

инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните
компетентни орга н и.

Работната програма е следната:

1.

Хидрогеоложка

картировка

на

район

и

набиране

на

информация

за

близкостоящите водоизточници ;

2.

Прокарване и хидрогеоложко изследване на проучвателно -експлоатационен
сондаж;

3.

Начало на хидрогеоложкото проучване

дни от датата на полученото

- 20

разрешително

•
•

Сондиране,
Предвидено е провеждането на хидравлични тестове:

с

максималния

проследяване

необходим

на

дебит

възстановяване

и

на

продължителност
водното

ниво

часа

72

в

рамките

с
на

денонощието .

с най
от

-

малко три степени на дебита и с не по

2 часа

малка продължителност

-

на всяка степен за определяне на хидравличната ефективност.

Изследване:

След

изграждането

на

кладенеца

ще

се

проведат

изследвания съгласно изискванията на Наредба
Водочерпене

•

с

помпа

опитно

филтрационни

-

1/10.10.2007 г.

(помпен

тест}

с

максимален

дебит

възстановяване на водното ниво до статично (Нст}
Водочерпене с помпа с проектния дебит

•
•

Тристепенен помпен тест с продължителност

В края на водочерпенето ще се вземе една водна проба за анализ на показателите по
Приложение № 1 на Наредба № 1/2007 г. Анализът ще се извърши в акредитирана
лаборатория. Резултатите от химическия анализ на подземните води ще се използват за
оценка

на

съответствието

им

към

стандарта

на

качеството

на

подземните

води

съгласно изискванията на Наредба № 1 на МОСВ.
Обща продължителност на работата строителният период по реализацията на
инвестиционното предложение се очаква да продължи до

2

месеца и протече в

няколко етапа. Тези етапи са относителни, защото не могат строго и времево да се

отделят. Всичко зависи от създадената организация и графици на изпълнението на
отделните подобекти, както и от ритмичността на доставките на съоръженията и
оборудването.
Поради

сравнителната

отдалеченост

на

поземления

имот,

в

които

ще

се

реализира ИП от жилищни зони и зони с особен териториален статут подлежащи на
защита ,

не

се

предвижда

Експлоатационният

период

на

прекъсване

на

системата

се

строителството

определя

от

през

периода .

амортизационните

отчисления на основното оборудване. При сегашните условия може да се предположи ,

че цялостна реконструкция и модернизация или извеждане от експлоатация на обекта
ще се наложи след изтичане срока на договора .

След приключване на експлоатацията на съоръжението, ще се изготви проект за
ликвидация ,

рекултивация

и

евентуално

консервиране

на

сондажа ,

като

нарушения

терен ще бъде възстановен.

8.

Предлагани методи за строителство.

Предвижда се прилагането на стандартни методи на строително
дейности

(земно

-

изкопни

работи

по трасет-:~та,

-

монтажни дейности

монтажните
и

обратно

обекти

общата

засипване на изкопите}.
По

експертна

оценка

на

база

на

изпълнени

аналогични

продължителност на строителството е от порядъка до

2 месеца
.

без прекъсване.

СондИрането ще се извърши със сондажна апаратура

Необходимата механизация за изграждане на обекта е:

•
•
•

9.

багер хидра вличен;
автокран;

бордови автомобили.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и

експлоатацията.

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използването на
земеделска земя, вода и дървен материал за опорната конструкция. ПредвиЖда се

необходимата вода за функциониране на системата за капково напояване да се
осигури

чрез

собствен

разрешително

за

водовземане,

Басейнова дирекция
По

време

-

на

-

водоизточник

съгласн.

сондажен

кладенец,

изискванията

на

след

Закона

изда ване
за

водите

на
от

Плевен.
строителството

ще

се

използват

следните

видове

природни

ресурси: вода, баластра, пясък и цимент.
Излишните земни маси под формата на шлам ще се съхраняват в яма и след
приключване на изграЖдането ще се рекултивират в почвата.

Баластра

и

пясък и др. ще се използва

при

изграждането на

бетоновите

участъци , водомерна шахта , възстановяване на настилките около кладенеца и др.

Строителните материали

-

бетон, разтвори , тръби и др. ще се доставят от

фирмата изпълнител.
По

време

на

извършване

на

строителните

работи,

инвестиционното

предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с
материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
Експлоатацията на кладенеца е свързана основно с ползване на природен ресурс
подземни води.

Във

връзка с това ще

се стартира

процедура за

-

разрешение за

водовземане на подземни води.

JО.

Отпадъци, които се очаква да се rенерират

-

видове, количества и начин на

третиране.

Хумусният
изграЖдането.

слой

След

ще

бъде

завършване

отделен
на

и

строежа,

депониран
теренът

предИ

ще

бъде

започване
подравнен

на
и

рекултивиран.

След приключване изграЖдането на сондажния кладенец теренът около него

ще бъде почистен от земната маса , раздробените скални частици и др„ като същите
ще бъдат извозени до съответното депо за строителни отпадъци.

При експлоатацията на тръбния кладенец няма да се генерират отпадъци.

11.

Информация за разrледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия

върху околната среда.

При реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху околната

среда, тъй като водата използвана за напояване е прясна и чиста . При напояването

няма да се образува остатъчна (отпадъчна) вода , тъй като ще се добива само толкова
количество, колкото ще е необходимо за обезпечаване на поли вн ите нужди .
По отношен ие мерките за опазване на околната среда Инвеститорът предвижда :

- спазва не на изи скванията на ЗООС
- извършване на собствен качествен
периодично

взимане

на

водна

и ЗВ ;
монитор инг на водата , доби вана от сондажа чрез

проба

и

изследване

на

химичн ия

й

състав

в

а кредити рана лаборатория , съгласно из искван и ята на Наредба № 1 за ППОПВ и ЗВ и
мерките заложен и в Разрешителното за водовземане .

При осъществява не на инвестиционното предложение, следва да бъдат взети предвид
следните мерки за намаляване на възможн и отрицателни въздействия върху околната
среда :

Всички процеси по подготовка на сондажната площадка, обезопасяването й,

./

монтажа

и демонтажа на сондажната

комплексните

единн и

трудови

апаратура , да се извършват съгласно

норми

за

сондажн и

работи ,

нормите

за

безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда .

При изграЖдането и водочерпенето на тръбния кладенец да се спазват всички

./

изисквания на "Правилник по безопасност на труда при геолого

-

проучвателните

работи", Наредба №3/1996 г. за "Инструктаж на работниците и служителите по

безопасност,

хигиена

на

труда

и

ПО"

и

Наредба

№6/1996

г.

за

общите

изисквания и задължения за оси гуряване на безопасност на трудовата дейност.

./

При евентуални замърсявания на почвата с ГСМ от използваните машини , в хода

на проучвателните работи, да се извърши изгребване на почвата на дълбочина

0,2 m

под прониква нето, след което да се извърши рекултивация на терена .

В процеса на експлоатация да се провеждат собствени системни наблюден ия

./

върху количествата и качествата на добиваната подземна вода в съответствие с
чл .17 4 от За кона за водите;

С

./

цел

опазване

на

подземн ите

води

от замърсяване,

е

необходимо

при

реализи рането на инвестици онното предложение да се спазват забра ните на
чл. 11 8а , ал. 1 , т. 2

12.

- 5и

чл. 118в, т.1 от Закона за водите .

Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно
строителство, третиране на отпадъчните води).
Не се предвиждат други дей ности, свързани с това инвестиционно предложен ие
освен и зграждането на сонда жен кладенец и с и стема за ка п ково н а п ояване .

13.

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Осъществяването на инвести ци онното предложение е свързано с издаване от

БДДР

на

разреш ително за

водовземане от подземни

води,

чрез

нови

водовземн и

съоръжения , по реда на Закона за водите.

14. Замърсяване

и дискомфорт на околната среда

Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия ,
съчетание на природн и образувания и географски дадености (релеф , растителност,

водн и пространства , оптимална температура , влажност на въздуха и др.). Това е

субективното

чувство,

което

обкръжаващата

природна

среда

създава

у

човека

състояние на благополучие и спокойствие, и обезпечава неговото здраве и жизнената
му дейност.
В

резултат

от

реализацията

на

инвестиционното

предложение

се

очаква

временно нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по
време на строителните работи по изпълнение на тръбните кладенци, като завишаване
на шумовите нива , запрашеност от техниката и транспортните машини с материалите

за обекта , но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда. Тези
дейности ще се извършват в границите на площадката.
Реализацията на проектното предложение е свързана с отделянето на емисии на

вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини.

Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е.
няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване.
Реализацията на инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект,
свързан с намаляване на почвената ерозия в района и разхода на питейна вода. При
изграЖдането

на

системата

за

капково

напояване

не

се

очаква

замърсяване

или

дискомфорт на компонентите околната среда.
Реализацията на ИП и експлоатацията на кладенеца няма да предизвикат замърсяване

на околната среда и създаване на специфичен дискомфорт.

15.

Риск от инциденти.

Всяко строителство

крие потенциална

опасност от инциденти

и аварии.

За

намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строителния
процес, като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници.
Осъществяването на инвестиционното предложение не предвИЖда извършването
на дейности и изграждането на съоръжения, които могат да доведат до инциденти,
застрашаващи околната среда и човешкото здраве .

111. Местоположение
1.

на инвестиционното предложение:

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.

Инвестиционно предложение изграЖдане на тръбен кладенец за добиване на вода в
землището на село Айдемир, Община Силистра и създаване на овощна градина

500 дка. и изграждане на капково напоителна система в градината засяга имоти
00895.59.66 и 00895.59.106. и др. Налице е сключен Договор №3417/21 .08.2017г. с община
около

Силистра за аренда на земеделски земи собственост на общината.
Територията на ИП не попада в границите на защитена територия и или в границите на

защитена зона по смисъла на ЗБР .

2.

Съществуващите полэватели на земи и приспособяването им към площадката или

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани полэватели
на земи.

ИП не засяга чужди земеделски земи и/или имоти. Теренът е собственост на
Община Силистра и се ползва на база сключен договор за ползване под аренда.

3. Зониране

или земеполэване съобразно одобрени планове .

В съседство на инвестиционното предложение не се огранича ва използването на

земите за традиционните цели или съгласно тяхната категория , статут или собственост.

4.

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, използван и за
лечебни , профилактични, питейни и хиrиенн и нужди и др.; Национална еколоrична
мрежа .

В

близост

няма

учредена

санитарно

охранителна

зона .

Няма

водоизточници

на

минерални води, използвани за лечебни, профилактични , питейни и хигиенни нужди и
др .

4.а. Качество и реrенеративната способност на природните ресурси.
Реализацията и в последствие експлоатацията на и нвестици онното предложение

не предполага оказване на негативно въздействие върху регенеративната способност
на природните ресурси в района .
Компонентите на околната среда в района не са подложени на въздействия,
предизвикващи наднорменото им замърсяване. Въздействието върху подземните води
ще бъде пряко, краткотрайно и временно в рамките на ежегодния поливен сезон,
поради

което

не

се

очаква

негативно

въздействие

на

водите

в

района

на

инвестиционното предложение.

5. П одробна информация за всички разrледа ни алтернативи за местоположение.

По отношение на местоположението на обекта , предмет на инвестиционното
предложение ,

са

разгледани

няколко

а лтернатив и,

ограничени

в

рамките

на

собствеността. От тях, на база на комплексен анализ, е избрано разглежданото
местоположение. Неговите предимства са свързани с различни съображения:

1. Алтернативи по отношение
2. Алтернативи по отношение
3. Алтернативи по отношение
4. Алтернативи за капацитет;
5. Алтернативи по отношение
6. Нулева алтернатива.

на ситуационните решения;
на конструктивните решения;
на технологичните решения;

на експлоатацията;

Нулевата алтернатива по експертна оценка не е безспорно по

-

екологична ,

защото от реализацията на ИП ще се даде възможност за завършване цикъла на
отглеждане

и

производство

на

плодове ,

доизграждане

и

модернизация

на

мелиоративната инфраструктура в региона.

Според ПЗР на ЗООС "нулевата алтернатива" е възможността да не се осъществява
дейността

предвидена с инвестиционното предложение.

Нулевата

алтернатива

по

принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на

околната среда от замърсяване и увреждане. При спазване на законовите изисквания ,
реализацията

на

инвестиционното

предложение

няма

да

повли яе

негативно

върху

компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането

им, поради което в случая не би следвало да бъде изпълнена нулева алтернатива .

IV.

Характеристики на потенциалното въздействие:

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеполэването, материалните активи,

атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,

природните
неговите

обекти,

елементи

минералното
и

разнообразие,

защитените

територии

на

биологичното
единични

и

разнообразие

групови

и

недвижими

културни ценности, както очакваното въздействие от естествени и антропогенни
вещества

рисковите

и

процеси ,

енергийни

различните

източници

видове

-

отпадъци

шумове,

и

вибрации,

техните

местонахождения,

радиации,

както

и

някои

генетично модифицирани организми.

Инвестиционното

предложен ие

не

е свързано с производствена дейност,

оказваща отри цателно въздействие върху хората и тяхното здраве . Реализацията на
инвести ционното предложение няма да създаде рискови фактори по

отношени е

населението на с . Айдеми р и близките населен и места . Не се засягат територии , зони
и/или

обекти

със

специф ичен

хи гиенно-охранителен

статут

или

подлежащи

на

здравна защита . При осъществяване на обекта не се оч аква п ромя на на почвените
показатели от съществуващото по ложен и е , а ко стро и телството и е ксплоатаци ята се

осъществят съгласно действащите нормативн и изис квани я .
Негативно

въздействие

върху

атмосферни я

въздух

пр и

изграждането

и

експлоатацията на обекта не се оча ква .
При спазване на

одобрените проекти и законови изисквания

отри цателно въздействие върху компонентите на околната среда

-

не се оча ква

атмосферен въздух,

води, почвата , земн и недра , ландшафт, биоразнообразие и неговите елементи.
Не се засягат защитен и територии, съгласно Закона за защитен ите територии. При

реализаци ята на обекта не се оча кват наднормени н и ва на шум, вибрации, или поява
на вредни лъчения . Въздействието върху подземн ите води ще бъде пряко , краткотрайно

и временно в рамките на ежегодния поливен сезон. Обхватът на въздействи ето се
ограничава в площта на имота без да зася га населен и места и повърхностните води в
района . Въздействи ето ще се проявява ежегодно само през поливн ия сезон .

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните
недра . Земните изкопн и маси под формата на шлам, които ще се форми рат при

полагане на елементите на си стемата ще се използват за обратната засипка и
подравняване на терена .

Строителството

и

експлоатацията

на

инвестици онното

предложен ие

не

е

свързана с дейности, оказващи отри цателно въздействие върху ландшафта в района.
Основните нарушени я на територията на обекта ще бъдат техногенни , временни и то
само в зоната на из копите за полагане на елементите на с и стемата .

На

тер иторията

на

имота,

в

които

се

предвижда

да

се

реализира

инвестиционното предложение не са установени находища и местообитания на редки
и защитени растителни и животинс ки в и дове , поради к оето не се очаква отрицателно

въздей ствие върху биологичното разнообразие в района.

Въздействие върху хората и тяхното здраве
Черпената вода ще се подава към изграден надземно резервоар който ще се
пълни в прекъснат режим от кладенеца и от който ще се подава водата към поливната
система за капково напояване. Инвестиционното предложение не попада в санитарно

-

охранителни зони на източници за питейно

-

битово водоснабдяване. Изграждането на

тръбни кладенци е съпроводено с извършване на сондажни работи .
По

време

на

строителството

разпространението

Препоръчително

на

при

е

праха

възможно

ще

извършване

зависи

на

запрашване
от

посоката

строителните

на
на

дейности

площадката,
въздушните

да

се

като

течения.

предприемат

действия насочени към ограничаване разпространението на праховите емисии чрез

оросяване на площадката. Като се има предвид, че експозицията ще е временна и че
ще

предприемат

мерки

за

намаляването

на

праховите

емисии ,

считаме

че

неблагоприятния здравен ефект върху населението ще е минимален.
По време на строителството не се очаква шумът и емисиите от строителните машини

няма да имат неблагоприятен здравен ефект върху населението.
По време на изграждане и експлоатацията на тръбния кладенец не се предвиждат

взривни работи .
По време на експлоатацията следва да се вземе предвид факта , че използването на
сондажните кладенци не е свързано с отделяне на вредни и неорганизирани емисии ,

поради което няма предпоставки за оказване на неблагоприятен ефект върху хората и
тяхното здраве .

Атмосферен въздух
Оценка на въздействието върху атмосферния въздух в резултат от реализацията
на мероприятията и дейностите, предвидени в инвестиционното предложение може да
се

търси

в

два

аспекта

-

в

процеса

на

строителството

и

при

експлоатацията

на

обектите.
При изкопните работи ще има отделяне основно на прах. Степента на запрашеност
зависи от почвата, използването на строителна механизация, интензивността на работа
и др. фактори, но това замърсяване ще има локален обхват

на съответния обект и радиус до

20

-

строителната площадка

м. около нея. Малкият обхват на замърсяването и

неговата неголяма продължителност по обекти са основания да се прогнозира , че
строителните работи няма да окажат значително въздействие върху качеството на
въздуха.

Шум и вибрации
На площадките, където се предвижда изграждането на обекта, няма разположени

източници на шум и/или вибрации, в резултат от действието, на които да се достига до
наднормени нива на шумовото и вибрационното състояние на средата. Сравнително
невисокия транспортен поток , по наличните пътища , не допринася за утежняване на

акустичната обстановка.
На

площадката,

където

се

предвижда

изграждането

на

обекта,

няма

разположени източници на шум и/или вибрации , в резултат от действието, на които да
се дости га до наднормени нива на шумовото и вибрационното състояние на средата .

На разглеждания етап на проектиране на обекта, все още не е определен
с ъстава на използваната строителна техника .

Повърхностни и подземни води

Ин вестиционното

предложение

не

предвижда

използването

на

технологии,

които да причиняват замърсяване на повърхностните и питейните води на площадката .
Поради това реализацията на инвестиционното намерение не променя състоянието на

повърхностните води и не оказва никакво въздействие върху тях.
Геоложката среда

Всеки от клоновете на трасето на системата ще заема малка площ, поради

което може да се приеме, че въздействието върху геоложката основа ще бъде локално
с малък дълбочинен обхват.
Не се очаква н арушение на режима на плитките подземни води . Предварителна
инженерна подготовка на терена ще е наложително при положение , че са налице по
сложни и нженерно

-

геоложки условия .

Отпадъци

Отпадъци

ще

се

отделят

главно

през

строителния

период

и

ограничено

количество при ежегодните ремонтни работи . Те са предимно излишни земни маси

под формата на шлам. Същата ще се използва за обратни насипи.
Мерки

за

огра н ича ване

вредното

въздействие

от отпадъците,

генерирани

в

обекта по време на строителството, съгласно ЗУО .

-

събиране на битовите отпадъци ще бъде разделно в метални контейнери и

извозването им на орга н изирано депо за ТБО на общината, съгласно утвърдена от
общин ските власти транспортна схема;

-

хумусният слой от почва и пръст да се съхранява на определени площадки в

рамките

на

предвиде ната

за

реализация

територия до

завършване

на

строително

монтажните дейности по подобекти и да се използва обратно върху трасетата на
напоителната система и върху обратните насипи.
Почви
Реализацията на ИП не е свързана с промяна предназначението на земеделски

земи за друг начин на трайно ползване. Полагането на напоителната система не ще
допринесе до промяна/нарушаване на почвения профил в границите на имотите.

Няма да бъдат засегнати съседни земеделски земи и съответно няма да бъде повлияно
върху тяхното плодородие. Изграждането на системата в предвидените очертания ,

съгласно представеното инвестиционн о предложение не би довело до замърсяване на
почвата и оттам до п ромяна в химичния състав и химичните свойства на почвата, а
следователно и до п р омяна на естественото плодородие и екологичното състояние на
почвата.

Освен това се предвижда почвеният материал от изкопите да бъде акумулиран в

прилежащите почви , така че той няма да бъде безвъзвратно унищожен.
Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно
и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Въздействието

на

обекта

по

време

на

строителството

/реализацията

ин вестиционното предложение върху околната среда ще е следното :

на

./
./
./
./
./
./

Пряко като въздействие;

Значително като характер за обслужващите строителната техника ;
Краткотрайно по време ;
Временно като продължителност;

Локално като обхват за околната среда ;

Без кумулативен ефект.

Съгласно приетите критерии, въздействието на обекта върху околната среда при
експлоатацията ще е следното:

./
./
./

Пряко като въздействие;

Незначително като ефект;
Краткотрайно по време;

Най-общо въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени

предварително, като незначително, краткотрайно, без кумулативно действие и локално
само в района на имота. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на
здравна защита.

Обхват на въздействието
(наименование, вид

-

-

географски район; засегнато население; населени места

град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Основното въздействие е свързано със замърсяването на въздуха през строителния

период. По данни от експертни изчисления за аналогични обекти през строителния
период въздействието ще бъде незначително в района на строителната площадка и на

разстояние до

30 - 50

м от нея, краткотрайно (продължителността на строителния

период се очаква да бъде до

2 месеца).

Вероятност на поява на въздействието
Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Айдемир,
общ. Силистра . Същото има изцяло положителен ефект и няма да засегне в негативен
аспект жителите на селото и съседните населени места.

По време на монтажните дейности е възможно само временно замърсяване чрез
запрашване на въздуха и слабо повишаване на шумовото въздействие , но то ще е
минимално и краткотра йнов границите на площадката. При п равилн о изпълнение на
предвидените дейности
въз никнат ситуации

по

реализация

на

свързани с отделяне

на

инвестиционното

намерение

емисии замърсяващи

няма да

компонентите на

око л ната среда.

Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Въздействието

на

обекта

по

време

на

строителството

/ реализацията

на

и нвестиционното предложе н ие върху околната среда ще е следното:

-

Пряко като въздействие;
Значително като хара ктер за обслужващите строителната техника и в съседно
разположените сгради;

-

Краткотрайно по време;
Временно като продължителност;

Локално като обхват за околната среда ;
Без кумулати вен ефект.

Съгласно приетите критерии, въздействието на обекта върху околната среда при
експлоатацията ще е следното :

-

Пряко като въздействие;

Незначително като ефект;
Краткотрайно по време;

Мерки,

които

свързани

с

е

необходимо

предотвратяване ,

да

се

включат

намаляване

или

в

инвестиционното
компенсиране

предложение,

на

значителните

отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
Мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда по
време на строителството :

Атмосферен въздух
да не се допуска да работят строителни машини и МПС с неизправни двигатели
с вътрешно горене ;

да не се допуска извън габаритно товарене на транспортни средства с насипни
;

материали ;

омокряне (оросяване) на временните транспортни подХоди без твърда настилка.

Шум

транспортът по доставките на строителни материали и оборудване да става
само по определеното обходно трасе извън населените места;
-строително

-

монтажните дейности и транспортирането на материалите и

конструктивните елементи да се извършват само през дневния период;

да не се допуска работа на строителна и транспортна техни ка на празен ход;
Почви
Съхраняване на отнетия хумусен слой и оползотворяването му като повърхностен
слой при обратното насипване на част от земните маси върху фундаментите ;
Точно маркиране на подХодите към строителните петна на терена ;

Свеждане до минимум строителната площ около обекта;
Да не се допуска утъпкване и замърсяване на съседни на инвестиционното
предложение терени ;

Да не се допуска замърсяване на почвата с гориво-смазочни материали от
строителна и монтажна техника ;

Да

се

извършат рекултивационни мероприятия на терените,

освободени от

строителни материали и на временните депа за съхраняване на изкопни земно
скални маси;

Рекултивация на тези части от трасетата при прокарването на фундаментите .
Културно и историческо наследство

В района на инвестиционното предложение няма обекти на културно историческото
наследство. На площадката, определена за изграждане на обекта , не са установени
видими останки от археологични паметници.

Възможността от съществуването на археологични паметници в района изисква, ако

в процеса на извършваните строителни дейности се попадне на такива, е необходимо

да се

преустанови дейността и извършат съответните проучвания и консервации,

съгласно изискванията на чл.1 8 от Закона за паметниците на културата и музеите.
При осъществяване на инвестиционното предложение, следва да бъдат взети

предвид следните мерки за намаляване на възможни отрицателни въздействия върху
околната среда:

~

Всички процеси
монтажа

и

по подготовка на сондажната площадка, обезопасяването й,

демонтажа

комплексните

единни

на

сондажната

трудови

норми

апаратура ,

за

да

се

сондажни

извършват

работи,

съгласно

нормите

за

безопасност на труда и нормите за опазване на околната среда .
~

При изграждането и водочерпенето на тръбния кладенец да се спазват всички

изисквания на "Правилник по безопасност на труда при геолога

-

проучвателните

работи", Наредба №3/1996г. за "Инструктаж на работниците и служителите по
безопасност, хигиена на труда и ПО" и Наредба №

6/1996 г.

за общите изисквания и

задължения за осигуряване на безопасност на трудовата дейност.
~

„

При евентуални замърсявания на почвата с ГСМ от използваните машини, в хода на

проучвателните работи, да се извърши изгребване на почвата на дълбочина

0,2 m

под проникването, след което да се извърши рекултивация на терена.

~

В процеса на експлоатация да се провеждат собствени системни наблюдения

върху количествата и качествата на добиваната подземна вода в съответствие с
чл.17 4 от Закона за водите;

~

С

цел

опазване

на

подземните

води

от

замърсяване,

е

необходимо

при

реализирането на инвестиционното предложение да се спазват забраните на
чл.118а, ал.1, т.2-5 и чл. 118в, т. 1 от Закона за водите.

Трансrраничен характер на въздействията
Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага

трансгранично въздействие.

Възложител: "Силагро" ЕООД - гр. Силистра

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 1О

( 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

Приложение
Част Б

-

No 1 към чл. 1О,

ал.

1

за инвестиционни предложения

1.

Информация за възло:жителя (орган или оправомощено по закон трето лице):

Възложител: "Силагро" ЕООД, ЕИК

201 605 303

Адрес за кореспонденция: град Силистра, ул."Добруджа" №

20

Управител Галина Стефатова Гсподинова
Лице за контакти :

0899185 157

Телефон за контакт, факс,

2.

e-mail: penev.mitko@gmail.com

Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:

Инвестиционно предложение изграЖдане на тръбен кладенец за добиване на вода в
землището на село Айдемир , Община Силистра и създаване на овощна градина

500 дка. и изграЖдане на капково напоителна система в градината засяга имоти
00895.59 .66 и 00895.59.106. и др . Налице е сключен Договор №3417 /21.08.2017г. с община
Силистра за аренда на земеделски земи собственост на общината ..
около

'

Територията на И П не попада в границите на защитена територия и или в границите на

защитена зона по смисъла на ЗБР .
Кладенецът ще се ситуира в границите на имот

1О

00895.59.66,

като ще обхване от около

кв.м. от съответния имот.

а. Местоположение на инвестиционното предложение

-

област и община, землище:

Имотът, в който ще се изгради тръбния кладенец се намира в поземлен имот с
идентификатор
ползване :

00895.59.66

овощна

по кадастралната карта на с. Айдемир с начин на трайно

градина .

За

имота

е

издадена

скица

№

15-617575-09.07 .2019г.

представена в РИОСВ-Русе.

Географски координати на местоположението на кладенеца : ТК

- N 44°06' 12.48"

Е

27°06'28.1 О" (WGS 84).
б. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение се предвиЖда да бъде реализирано към края на лятото

на

2020

год.

Не се предвиждат етапи при реализацията на ИП .

в. Засегнати елементи на Националната екологична мрежа:

Съгласно писмо на РИОСВ

-

Русе с изх.№АОЗ748

-

(5)/07.09.2019г. разглежданият имот

не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените

територии

-

ЗЗТ (ДВ, бр 133/1998г., изм. и доп. ДВ, бр.1 /2019г.) , и/или в границите на

защитена зона

по

смисъла

на Закона за биологичното разнообразие

(ЗБР, ДВ,

бр.77/2002г., изм. и доп . ДВ, бр.98/2018г).
Най-близко разположената защитена зона е

BG0000241 "Сребърна" - за опазване на

природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6,
ал. 1 , т.1 и т.2 от ЗБР и приета с решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет(ДВ,
бр . 2 1 /2007) , ОТСТОЯЩИ на около 7м.

г. Цел и предмет на инвестиционното предложение

производство, :жилищно, пътно и

-

др. строителство:

Целта

на

инвестиционното

експлоатацията

на

предложение :

инвестиционното

Проектирането,

предложение

(ИП)

изграждането

ще

осигурява

и

най

благоприятни условия за упражняване на дейностите за създаване и отглеждане на

трайни насаждения . Изграждането но собствен водоизточник и използване на добитата
вода за напояване на трайни насаждения се налага с нуждата за напояване но

културите и получаване на по-високи добиви
д. Необходимост от нова инфраструктура
Не

се

предвижда

промяна

или

-

пътища, електроснабдяване, В и К

изграждане

на

ново

пътна

инфраструктура.

За

реализиране но инвестиционното предложение ще се ползват нали чните пътища.

З. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:

След съгласуване

но

инвестиционното предложение

с

РИОСВ

Русе,

-

орган за

одобряване на инвестиционното предложение е Директорът но Босейнова Дирекция
Дунавски район

-

чрез издаване но разрешително за водовземоне от подземни води ,

чрез нови водовземни съоръжения по реда на чл.
Приложение
Част

1.

6-

-

No 2

към чл.

44, ол. 1 от Закона

за водите .

10, ал. 2

за инвестиционни предложения

Характеристики на засегнатата територия

-

вид и начин на ползване на

земите .

Имотът, в който ще се изгради тръбния кладенец се намира в поземлен имот с
идентификатор

по кадастралното карта на село Айдеми р с начин но

00895.59.66

трайно ползване : овощно градина. За имота е издадена скица представено в РИОСВ

-

Русе. Той не попада в защитено територия по смисъла на Закона за защитените
територии,

нито

в

защитено

зона

по

смисъла

на

Закона

за

биологичното

разнообразие .

Най-близко разположената защитена зона е

BG0000241

"Сребърно"

-

за опазване но

природните местообитония и но дивото флора и фауна , определено съгласно чл.6,
ал .1, т.1 и т.2 от ЗБР и прието с решение № 122/02.ОЗ.2007г. но Министерски съвет(ДВ,

бр .21 /2007)' ОТСТОЯЩИ на около
Характеристика на най

Защитено зона

-

7м .

близко разположените защитени зони

„Сребърно"

(BG000024 1) -

попада в землищата но с.

Ветрен,

Айдемир и с . Сребърна , община Силистра , облост Силистра , с общо площ

с.

14 482,177

дко .

Предмет

но

BG000024 l

са следните видове птици:

1. видове

опазване

по чл.

в

защитена

6, ал. l , т. 3 от

зона

"Сребърно"

с

идентификационен

код

Закона за биологичното разнообразие : Черногуш гмуркоч ,

Розов пеликан, Къдроглов пеликан , Малък корморан , Голям воден бик Малък воден бик,
Н ощно чапла, Гривесто чапла , Малко бяло чапла, Голямо бяло чапла , Червено чапла,
Черен щъркел,

Бял щъркел,

Блестящ ибис ,

Лопоторко,

Белооко потопницо,

н ирец, Червеногушо гъска , Червен ангъч Орел рибар, Осояд

, Черно

Малък

коня, Червено коня,

Морски орел

Орел змияр Тръстиков блатар, Полски блатар, Степен блатар ,Ливаден

,

блатар , Малък креслив орел, Скален орел, Късопръст ястреб, Белоопашат мишелов

,

Царски орел, Вечерна ветрушка, Сив жерав , Голяма пъструшка, Средна пъструшка,

Малка

пъструшка ,

черноглава

чайка,

Ливаден
Малка

дърдавец,

чайка ,

Кокилобегач,

Каспийска

Саблеклюн ,

,

рибарка

Речна

рибарка ,

рибарка , Черна рибарка , Бухал, Земеродно рибарче, Синявица
кълвач Сирийски пъстър кълвач

,

Горска чучулига

,

Бойник,

,

Малка

Белобуза

Сив кълвач, Черен

Полска бъбрица

Червеногърба

,

сврачка Черночела сврачка , Мустакато шаварче, Ястребогушо коприварче, Градинска

овесарка , Синьогушка;

2.

видове по чл.6, ал.1, т.

4 от Закона

за биологичното разнообразие:

Малък гмурец, Голям гмурец, Червеногуш гмурец, Черногуш гмурец Голям корморан,

Сива чапла , Ням лебед, Голяма белочела гъска, Сива гъска, Бял ангъч, Фиш , Сива

,

патица

Зимно

бърне,

Зеленоглава

патица

лятно бърне,

Клопач,

Червеноклюна

потапница, Кафявоглава потапница , Качулата потапница , Обикновена гага , Ледена

потапница , Звънарка, Голям нирец, Голям ястреб, Малък ястреб , Обикновен мишелов,
Северен мишелов, Черношипа
Зеленоножка,
брегобегач ,

Лиска,

Речен

ветрушка

(Керкенез)

дъждосвирец,

окол орко,

Обикновена

Воден дърдавец,

калугерица,

Трипръст

Голям горски водобегач, Речна чайка , Чайка буревестница, Белокрила

рибарка , Жълтокрака чайка , Пчелояд.
Uели на опазване:

1.

опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т.

2 видове

птици

за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

2.

възстановяване

на

местообитания

на

видове

птици

по

т.

2,

за

които

е

необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Характернстнка на въздействнето:
Защитената

зона

предложение.

се

намира

Реализирането

на

му

достатъчно

няма

разстояние

вероятност

да

от

инвестиционното

предизвика

отрицателн и

въздействия върху природните местообитания на видовете и дивите птици , предмет на
опазване

в

защитената

зона .

Не

се

очаква

безпокойство

и

прекъсване

на

биокоридорни връзки на видовете, предмет на опазване в близко рзположените зони.
Няма

вероятност

ИП

да

предизвика

отрицателно

комулативно

възде йствие

в

комбинация с други ИП , планове, програми и проекти върху най-близко разположената
защитена зона.

J.2.Оценка на въздействнята:
От реализиране на инвестиционното предложение не се очаква отнемане на площи от

защитените

зони, то

няма да доведе до фрагментация

на местообитания и до

безпокойство на видове животни.
Инвестиционното

предложение

придвижване

видовете.

на

не

би

довело

Инвестиционното

до

възпрепятстване

предложение

няма

свободното

потенциал

за

въздействие върху летателните коридори на птиците, предмет на опазване в защитените
зони .

ИЗВОД:

Инвестиционното

противоречи

на

целите

предложение

на

опазване

е

в

допустимо

защитена

и

зона

реализирането

BG000024 J

му

не

"Сребърна".

Въздействието от реализацията му е незначително до нулево, поради което не е
необходимо прилагане на допълнителни мерки за минимализирането му.

Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки , тъй
като в периода на експлоатация не се очакват значителни негативни въздействия.
Нулева алтернатива-не се разглежда.

2.Скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение:
Представена

.

Възложител:

"Силагро" ЕООД- гр .Силистра

