Приложение № 2 към чл. 6
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I.

Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице,
Тихомира Руменова Владева –Кирилова, с ЕГН:8709158276,гр. Търговище,ул”Братя Бъкстон” 7Б, ет.3,
ап.6, българско
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

2. Пълен пощенски адрес.

3. Телефон, факс и e-mail.

4. Лице за контакти.

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението.

Възнамерявам да извършвам водовземане от река Осенска, община Търговище в маркираната
от мен точка 1 от приложената скица на землището.
Закупила съм ПВЦ тръби Ф 60, както и високонапорна бензинова помпа, с която ще зареждам
вода в стопанисваната от мен цистерна около 12 куб.м. Върху парцелите, които съм засадила с
орехи, ще изградя система за капково напояване, която ще захранвам с вода от цистерната.
Необходимото количество вода за напояването на около 35 дка насаждения е около 250 куб.м.
вода.
Системата за водовземане и системата за напояване ще имат временен характер, т.е. ще се
изграждат само за поливния сезон (май–септември) и след това ще се приберат на склад.
Не предвиждаме никакви изкопни работи, няма да засегна никакви съществуващи
инфраструктури. Не предвиждам генерирането на отпадъци и отпадъчни води при
потреблението на водовземането
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
С оглед на дълготрайните засушавания през летния период и по препоръка на агрономи сме принудени
да търсим възможност за извършване на периодични поливки през летните месеци. С оглед на
гореизложеното сме принудени да търсим възможност за доставка на необходимото количество вода в
парцелите, чрез монтиране на помпа в коритото на р. Осенска в землището на с. Осен

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Неприложимо
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
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През землището на с. Осен минава само р. Осенска, която е в непосредствена близост до парцелите,
които желаем да напояваме и липсва друг водоизточник
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време
на строителството.

Координати: 43 0 С, 14 ‘, 50,58 ‘‘ С
26 0 С, 42 ‘, 06,86 ‘‘ И, Н-140 – точка на водовземане
43 0 С, 15 ‘, 08,49 ‘‘ С
26 0 С, 42 ‘, 02,42 ‘‘ И, Н-182 – точка на водоползване
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

Водовземането ще се извършва с 1 брой помпа, която ще бъде разположена на около 1 м2
площ, годишната норма на водовземане необходима за поливната дейност е около 250 м3

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Неприложимо
8. Програма за дейностите, включително за строи- телство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Неприложимо
9. Предлагани методи за строителство.
Неприложимо
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

Ще монтираме помпа за водовземане на повърхностни води за промишлени цели със средно
годишна норма на водовземане 250 м3
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
Неприложимо
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
Неприложимо
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали,
нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните
води).
Неприложимо

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Неприложимо
15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
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Неприложимо
16. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.
Неприложимо
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. 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.
Прилагаме карта на парцелите с маркирано трасе и точка на водовземане и точка на водоползване.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта
на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Прилагаме съгласователно писмо от Община Търговище, съгласователно писмо от Напоителни системи
ЕАД, клон Долен Дунав и декларация от собственик на частен имот
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
неприложимо
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарноохранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.
Неприложимо
4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Неприложимо

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Избраната точка за водовземане е най-близка до парцелите обект на напояване. По този начин правим
инвестиционното предложение икономически ефиктивно и не засягаме множество други имоти.

IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния
въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното
разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и
групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни
вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни
източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Заявеното годишно количество вода е минимално и няма да повлия върху дебита на р. Осенска.
Използваната помпа е стандартна и съобразена с нивата на шум и на вибрации. Инвестиционното
предложение няма въздействие върху хора, атмосверния въздух и ландшафта.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в
близост до обекта на инвестиционното предложение.
Неприложимо
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3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,
постоянно и временно, положително и отрицателно).
Неприложимо

4. Обхват на въздействието-географски район; за- сегнато население;населени места (наименование,
вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Неприложимо
5. Вероятност на поява на въздействието.
Неприложимо
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Неприложимо
7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху
околната среда.
Неприложимо

8. Трансграничен характер на въздействията.
Неприложимо

Дата:................

Подпис:
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