И Н ФО Р М А Ц И Я
по чл.10 (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

Част Б – за инвестиционни предложения
1.

Информация за възложителя (орган или оправомощено по закон трето лице): име, пълен
пощенски адрес, лице за връзка - телефон, факс и адрес на електронна поща

Възложител
„СИП 2000“ООД, ЕИК 117690418, представлявано от Петър Петев в качеството му на управител
Пълен пощенски адрес
Седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Липник“ № 123, Бизнес парк Русе, корпус А, ет. 4
Телефон, факс и e-mail
0886 745 785, abiproekt@gmail.com
Лице за контакти
Бисерка Кирилова Стефанова, пълномощник, с пълномощно №564/2016 г.
Тел. за контакт: 0886 745 785

2.

Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) Местоположение на инвестиционното предложение – област и община, землище,
номер на имота

Инвестиционното предложение ще се реализира в земеделски земи, ниви и пустеещи земи,
разположени в землищата на:


гр. Глоджево, община Ветово, област Русе;



с. Волово, община Борово, област Русе;



с. Горно Абланово, община Борово, област Русе;



гр. Бяла, община Бяла, област Русе;



с. Ботров, община Бяла, област Русе;



с. Белцов, община Ценово област Русе.

Общата площта на 13-те имота е 495,067 дка.
Не са необходими допълнителни площи.
б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение
ИП ще се реализира при следната последователност:


Направа на ограда и постаменти за резервоарите – 1 до 3 месеца поетапно за отделните
имоти.
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Доставка и засаждане на фиданките – 1-2 месеца поетапно в зависимост от сезона. Ще се
извърши в подходящ за вегетативното развитие сезон.



Отглеждане и експлоатация – дългосрочно. Експлоатазията на растенията е дългосрочна, при
благоприятни условия може да достигне до 50 години.

г) Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.
строителство
Дружеството с ограничена отговорност „СИП 2000“ (ЕИК 117690418) възнамерява да създаде трайни
насаждения от лешници в границите на 13 имота, разположени в шест различни землища, както
следва:


Имоти с номера 234005, 234006, 234011, 234012, 234014, 234016, 234003 и 234013 от
землището на гр. Глоджево, община Ветово, област Русе;



Имот № 030013в землището на с. Волово, община Борово, област Русе;



Имот № 024025 в землището на с. Горно Абланово, община Борово, област Русе;



Имот № 000852 в землището на гр. Бяла, община Бяла, област Русе;



Имот №021006 в землището на с. Ботров, община Бяла, област Русе;



Имот №022001 в землището на с. Белцов, община Ценово област Русе.

д) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК;
Предложението не изисква изграждането на нова пътна мрежа.
Не е необходимо електрозахранване.
Не е необходимо свързване с водопровод, газопровод или друго захранващо съоръжение.
е) Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или
подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от
изграждане на нови
По време на строителството ще се използват готови материали, закупени и доставени на терен –
телена мрежа, бетонни стълбове, цимент, пясък и баластра (закупени от лицензиран доставчик).
Не се предвижда използване на местни природни ресурси в етапа на строителство.
3

Основният ресурс при експлоатация ще е вода за напояване – общо за 13те имота 12 000 м годишно
при извършване на 5 поливки. Това е максималното количество, което е разпределено за отделните
имоти спрямо броя на растенията в него. Възможно е някои от сезоните да не се наложи изпълнение
на пълния брой поливки, в зависимост от климатичните условия.
При необходимост ще се извършва торене с оборски тор.
Възложителят няма да добива или преработва местни природни ресурси.
3.

Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

РИОСВ – Русе.
Басейнова дирекция – Дунавски район.
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Част Б - за инвестиционни предложения

1. Характеристики на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите
Избраните имоти имат следните характеристики:

№

Землище

Имот

Начин на трайно
ползване

Категория
на земята

Спрямо
Натура 2000

1.

гр. Глоджево, общ.
Ветово, обл. Русе

Имот№234003 с
площ, 15,000 дка

Полска култура

Трета

Попада в
границите на ЗЗ

2.

гр. Глоджево, общ.
Ветово, обл. Русе

Имот№234005 с
площ, 33,897 дка

Полска култура

Трета

Попада в
границите на ЗЗ

3.

гр. Глоджево, общ.
Ветово, обл. Русе

Имот№234006 с
площ, 59,705 дка

Полска култура

Трета

Попада в
границите на ЗЗ

4.

гр. Глоджево, общ.
Ветово, обл. Русе

Имот № 234011 с
площ, 10,000 дка

Полска култура

Трета

Попада в
границите на ЗЗ

5.

гр. Глоджево, общ.
Ветово, обл. Русе

Имот № 234012 с
площ, 10,00 дка

Полска култура

Трета

Попада в
границите на ЗЗ

6.

гр. Глоджево, общ.
Ветово, обл. Русе

Имот № 234013 с
площ, 15,000 дка

Полска култура

Трета

Попада в
границите на ЗЗ

7.

гр. Глоджево, общ.
Ветово, обл. Русе

Имот № 234014 с
площ, 10,000 дка

Полска култура

Трета

Попада в
границите на ЗЗ

8.

гр. Глоджево, общ.
Ветово, обл. Русе

Имот № 234016 с
площ, 34,758 дка

Полска култура

Трета

Попада в
границите на ЗЗ

с.Волово, община
Борово, област
Русе
с.Горно Абланово,
община Борово,
област Русе

ПИ № 030013 с
площ от 12,953
дка,
ПИ №024025 нива с площ от
124,228 дка
ПИ №000852 –
нива с площ от
91,818 дка
ПИ №021006 нива с площ от
30,007 дка

Изоставена нива

Шеста

Значително
отстояние от ЗЗ

Изоставена нива

Шеста

Значително
отстояние от ЗЗ

Временно
неизползвана
нива

Шеста

Попада в
границите на ЗЗ

Полска култура

Шеста

Значително
отстояние от ЗЗ

Шеста
(46,432)/
Трета
(1,269)

Значително
отстояние от ЗЗ

9.

10.

11.

гр.Бяла, община
Бяла, област Русе

12.

с.Ботров, община
Бяла, област Русе

13.

с.Белцов, община
Ценово, област
Русе

1.1.

Нива с площ от
47,701 дка, ПИ
№022001

Нива

Въздействия при осъществяване на инвестиционното предложение

От имотите, засегнати от инвестиционното предложение, в границите на защитени зони от Натура
2000 попадат 9:
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Имоти с номера 234005, 234006, 234011, 234012, 234014, 234016, 234003 и 234013 от
землището на гр. Глоджево, община Ветово, област Русе (8 от 13те имота) попадат на
територията на защитена зона „Лдогорие“ (BG0002062) за опазване на дивите птици и
защитена зона „Лдогорие“ (BG0000168) за опазване на природните местообитания и
местообитанията на дивата флора и фауна;



Имот №021006 в землището на с. Ботров, община Бяла, област Русе попада в границите на
защитена зона „Река Янтара“ (BG0000610) за опазване на природните местообитания и
местообитанията на дивата флора и фауна.
Останалите имоти, които е са обект на инвестиционното предложение са извън границите на

защитени зони.
Първата група имоти, тези от землището на гр. Глоджево са с обща площ 188,36 дка. Всички са с
начин на трайно ползване „Полска култура“ ІІІ-та категория на земята.

Както се вижда на горното изображение това са обработваеми площи, използвани за отглеждане на
едногодишни култури. Те се намират по протежението на пресъхнала в миналото река и са обградени
от ниски залесени хълмове.

4 (8)

Втората площ на инвестиционното предложение (виж изображението по-горе), засягаща защитена
зона е имот № 000852 от землището на град Бяла, общинна Бяла, област Русе. Неговата площ е
91,818 дка и е с начин на трайно ползване „Временно неизползвана нива“ VІ-та категория на земята.
Територията на имота е предимно равна, като в момента е заета от тревна растителност. Единично
се срещат, макар и малко на брой храсти, по-често по периферията.
Като потенциални отрицателни въздействия от реализацията на едно инвестиционно предложение
върху предмета и целите на опазване на защитените зони по Директива за местообитания и
Директива за птиците от мрежа Натура 2000, могат да се определят:


Отнемане на площ от защитени зони;



Фрагментация на местообитания;



Безпокойство на видове животни и възпрепятстване на свободното им придвижване.

За всичките 9 имота в двете описани територии важи това, че се заменя използването на земята за
отглеждане на едногодишни култури с отглеждане на многогодишна култура – лешник. По естеството
си това означава замяна на интензивни земеделски практики с една екстензивна такава.
Едногодишните култури налагат използване на големи количества минерални торове и пестициди –
хербициди за борба с нежеланата плевелна растителност, фунгициди и инсектициди. Производството
на лешници е щадяща природата практика, тъй като това е една устойчива на болести и вредители
овощна култура, която рядко налага използването на препарати за растителна защита.
Площите на имотите ще останат земеделски земи.
Имотите ще бъдат поддържани и не се очаква опасност от навлизане на нетипични за района и
инвазивни видове.
1.2.


Оценка на въздействията
По време на строителството

Предвижда се ограждане с цел опазване на новите насаждения.
Обработка на почвата. Това е дейност типично за всички земеделски земи и не е свързана с различни
непознати и нехарактерни въздействия за имотите.
Засаждането ще се извърши еднократно в рамките на няколко дена.
Алтернативни решения: не е необходимо предприемане на алтернативни мерки, тъй като не се
очакват значителни негативни въздействия.
Нулева алтернатива: не се разглежда нулева алтернатива.


При експлоатацията

При експлоатацията не се очакват значителни отрицателни въздействия върху околната среда и
биоразнообразието в района.
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.


Кумулативни въздействия

Това са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания
проект, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи
проекти. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти с
незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в
съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.
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Реализирането на ИП самостоятелно е без въздействие върху предмета и целите на опазване в
защитените зони и кумулативен ефект от реализирането му, съвместно с останалите ИП в границите
на ЗЗ категорично не може да се очаква.
Инвестиционното предложение е допустимо и реализирането му не противоречи на целите на
опазване в защитени зони „Лдогорие“ (BG0002062) за опазване на дивите птици, защитена зона
„Лдогорие“ (BG0000168) за опазване на природните местообитания и местообитанията на дивата
флора и фауна и защитена зона „Река Янтара“ (BG0000610) за опазване на природните
местообитания и местообитанията на дивата флора и фауна.

2. Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение,
съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените
имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба
по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата
инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или
координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение
за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система

Скиците са представени в приложение към настоящата информация – 13 броя скици.
3. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати
на граничните точки на имота и на обекта – предмет на инвестиционното предложение,
снимки, партида на имота и др. – по преценка на възложителя.
По-долу следват цветни изображения за всяка от териториите. Защитените зони от мрежата Натура
2000 са представени в зелено. Данните са от уеб-базираният информационен портал за графична
информация на Министерството на регионалното развитие.

Имоти с номера 234005,
234006, 234011, 234012,
234014, 234016, 234003 и
234013 от землището на гр.
Глоджево, община Ветово,
област Русе
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Имот № 030013 в
землището на с. Волово,
община Борово, област
Русе

Имот № 024025 в
землището на с. Горно
Абланово, община Борово,
област Русе

Имот № 000852 в
землището на гр. Бяла,
община Бяла, област Русе

7 (8)

Имот №022001 в землището
на с. Белцов, община
Ценово област Русе

Имот №021006 в землището
на с. Ботров, община Бяла,
област Русе
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