Приложение № 2
към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. „ВИДЖИ II ГРУП“ ЕООД, ЕИК BG 203833693, управител Десислава Асенова Македонска.
2. гр. София, Р-Н „Триадица“, кв. „Стрелбище“, № 5, вх.5, ап.24 п.к. 1000,.
3. Телефон, факс и e-mail: +359876 432 788, iliev_jordan71@abv.bg.
4. Лице за контакти: Йордан Илиев Йорданов.
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:
Дружество „ВИДЖИ II ГРУП“ ЕООД желае да създаде нови винени лозови масиви в
землището на село Жълт бряг с ЕКАТТЕ 29533, общ.Твърдица, обл. Сливен.
Инвестиционното предложение за създаване на нови винени лозови масиви ще се осъществява
в следните земеделски имоти, всички с начин на трайно ползване – нива и находящи се в
землището на с. Жълт бряг, ЕКАТТЕ 29533,, общ.Твърдица, обл.Сливен, а именно имот с номер
032006.
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения: нашето инвестиционно намерение е ново и няма взаимовръзка с други
съществуващи предложения.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните
недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие: За реализация на инвестиционното
си намерение и отглеждане на новите лозови масиви от „ВИДЖИ II ГРУП“ ЕООД ще
използва за напояване вода от общински водоем, чрез система за капково напояване. Нужните
количества вода за напояване в размер на 10 000 куб.м. сезонно, ще се осигурят от общински
водоем - язовир – ПИ с номер 032006 с. Жълт бряг, ЕКАТТЕ29533, общ.Твърдица. Системата
за капково напояване ще се използва основно за подаване на торове на насажденията, поради
което разходът на вода е изключително малък. По време на изграждането на лозовия масив на
работниците ще бъде осигурявана вода за пиене чрез доставка на бутилирана минерална вода,
а за битови нужди, чрез водоноска. За персонала ще се монтира химическа тоалетна и фургон
за почивка.
Капковото напояване е напоителен метод, който обхваща различни начини за подаване на
водата и хранителните елементи до растенията и представлява система от постоянна
разпределителна мрежа от тръби под налягане и маркучи с инсталирани специални
капкообразуватели, позволяваща извършването на чести поливки, съответстващи точно на
водопотреблението на културите. Вградените капкообразуватели редуцират налягането и така
се дава възможност за по-равномерно и икономично разпределение на водата по линията,
съсредоточено само в ограничена част от почвената повърхност, в точно определени точки на
поливния блок, съобразени с разположението на културите без да се получава стичане или
филтрация в дълбочина. По този начин влажността на коренообитаемия почвен слой се
поддържа през целия вегетационен период около една оптимална стойност, без да се
наблюдават значителни колебания, характерни за повърхностното напояване.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води:
Отпадъците, образувани прн изграждането и експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при
спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. Не се предвиждат и очаква да
имаме отпадъчни води!
д) замърсяване и вредно „ВИДЖИ II ГРУП“ ЕООД, въобще не се предвижда и очаква вредно
влияние върху околната среда. В качеството на управител на „ВИДЖИ II ГРУП“ ЕООД съм
влезнал в контакти и преговарям с консултанти по биологично отглеждане на земеделски
култури, в частност лозя, за да може да се използват биологични торове и препарати с цел
екологично чист продукт с високо качество. Района е чист от производства и тежка
1

промишленост, както и интензивно земеделие, което би спомогнало за отглеждане на
продукцията по биологичен способ.
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение.
Няма такива рискове.
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 са ми известни и не се предвижда да има такива фактори.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по
време на строителството: Местоположението на инвестиционното намерение на „ВИДЖИ II
ГРУП“ ЕООД е изцяло разположено в землището на с. Жълт бряг, ЕКАТТЕ29533,
общ.Твърдица, а именно имот с номер 032006.
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:
Създаването и отглеждането на лозовото насаждение е свързано с провеждането на
традиционни селскостопански практики, които включват: подготовка на земеделската площ в
отделните блокове на масива, изграждане на противоерозионна агротехника - подземни
колектори за дренаж, шахти и канали за отводняване, оформяне на редовете и полагане на
разпределителна водопроводна мрежа, засаждане на лозите и полагане на шлаухите в
редовете, грижи за младото насаждение до влизането му в активно плододаване, както и
грижи през периода на плододаване. Традиционните селскостопански практики по
отглеждане на лозите най-общо включват: повърхностна обработка на площите –
култивиране, резитба, колтучене, окопаване, торене, пръскане за борба вредителите и
болестите, напояване, беритба и др.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: В процеса на
осъществяване на инвестиционното ни намерение се предвижда да се използват
съществуващата транспортна мрежа от полски пътища.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване,
възстановяване и последващо използване:
1. Засаждане – Риголване, дълбока оран, култивиране, грейдиране, маркиране, разнасяне на
лозички, засаждане, индивидуални колчета;
2. подпорна конструкция – доставка н материали, маркиране, набиване на колове и котви,
опъване на тел.
3. Хидромелорация- доставка на материали, разнос и опъване на тръбна мрежа по долен тел.
4. Отглеждане – копане, култивиране, резитба, колтучене. торене и поливки, чрез система за
капково напояване.
6. Предлагани методи за строителство: подравняване, почистване на естествени канали за
отводняване, изграждане на орни тераси, като противоерозионни съоръжения.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:
Взели сме в предвид географското разположение на имотите, както климатичните особености и
почвените характеристики на терените, ни гарантират успеха в начинанието. Района е лозарски
от години, а търсенето на традиционни сортове лозя в бранша се е увеличило многократно.
Сортовата структура е подбрана така, че използвайки географските и климатични
характеристики на района, то продукцията ще е транспортабилна, с високи добиви и отлично
качество.
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.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното
предложение: Инвестицията ще се изгражда в село Жълт бряг, ЕКАТТЕ29533, общ.Твърдица,
а именно имот с номер 032006.
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Този имот е нает с дългосрочни договорни отношения от собствениците. Преди това са
ползвани за едногодишни земеделски култури.
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.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни
материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство). : Не се
предвиждат други дейности.
12. Необходимост 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. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. 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.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от
риск от големи аварии и/или бедствия.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно,
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
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.).
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
10. Трансграничен характер на въздействието.
11. 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.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
Населението на с. Жълт бряг, и обществеността на община общ.Твърдица и гр. Сливен, е
запозната с нашите инвестиционни намерения, чрез залепени информационни бюлетини и
към момента няма постъпили възражения!

3

