
СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщ ава, че има постъпила 
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за:

„И зграж дане н а  ново водовзем но съоръж ение -  тръбен  кладенец  с цел напояване 
на овощ ни насаж дения“ с м естополож ение позем лен им от с идентиф икатор 0375.169.19 
по К К  и КР н а  с. Б еловец , общ . К убрат.

Настоящото съобщение е поставено на Информационното табло в сградата на Община 
Кубрат и публикувано на интернет страницата на Община Кубрат за срок от 14 дни, от 31.03.2021 
г. до 13.04.2021 г.

Достъп до информацията може да се получи в общинска администрация, ст.2, Еви етаж.

Изразяването на становища от заинтересовани лица става писмено в деловодството на 
Община Кубрат.

Дата: 31.03.2021 г.



t РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕГИ О Н А Л Н А  ИНСПЕКЦ ИЯ ПО О КО Л Н АТА С Р Е Д А  И В О Д И ТЩ ^ Р УЩ

изх. № )
Русе,

ДО:
Г-НАЛКИННЕБИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КУБРАТГ-ЖА ГЮЛНУР МУСТАФОВА 
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО БЕЛОВЕЦ

КОПИЕДО:
Г-Н АДРИЯН ДОЧЕВ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
ул. „Хан Кубрат” Ка 5 
с. Беловед, община Кубрат

Относно: Постъпило в РИОСВ-Русе искане с ех. №  АО-144-(9)/25.03.2021 г. за  преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху окопната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение -  тръбен кладенец с цел напояване на овощни 
насаждения”, с местоположение поземлен имот с идентификатор 03575.169.19 по кадастралната карта 
и  кадастралните регистри на с. Беловец, община Кубрат

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕБИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МУСТАФОВА,

Във връзка с разпоредбите на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата заусповш т а и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда, приета с ПМС №  59/2003 г. (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и  дотт. ДВ, бр. 
67/2019 г.), приложено, Ви предоставям информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за 
горецитираното инвестиционно предложение.

За изясняване на обществения интерес към инвестиционната инициатива, в срок до 3 дни от получаването 
на информацията, следва да осигурите обществен достъп до същата за най-малко 14 дни, като поставите 
съобщение на интернет страницата си и на обществено място за достъпа до информацията и за изразяване на 
становища от заинтересуваните лица. В срок до 3 дни след изтичането на горния 14-дневен срок, трябва да 
изпратите в РИОСВ-Русе резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, по 
образец съгласно приложение №  7 на Наредбата за ОВОС.

П риложение: съгласно текста.

гр. Русе, бул. „Придунавски" N8 20, п.к. 26
Тел: (+35982) 820 774,820 772 Факс: (+35982) 820 779 e-mail: riosv@riosv-ruse.org www.riosv-ruse.org

mailto:riosv@riosv-ruse.org
http://www.riosv-ruse.org
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ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

ИСКАНЕ

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

от З П Д Дочев

(име, адрес и телефон за контакт)

с, Беловец, община Кубрат

(седалище)

Пълен пощенски адрес:

с. Беловец» община Кубрат

Телефон, факс и ел. поща (e-mail):

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване 
на О ВО С за инвестиционно предложение:

„Изгразвдане на ново водовземно съоръжение -  тръбен кладенец в границите на ПИ № 

03575.169.19, с. Беловец, община Кубратя. Предложението е ново. С  води от подземното 

водно тяло с код BG1G0000K1B041 -  „Карстови води в Русенската формация" е 

предвидено да се поливат овощни насаждения.



(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 Ne 1 или приложение Л& 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 ЗО О С  (в случаите по чл. 118, ап, 2 от ЗО О С) - един екземпляр на 
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

4. Информация и оценка по чл. 996, ал. 1 от ЗО О С (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) 
- един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

:: Ж елая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения 
адрес на електронна поща.

□ Ж елая да получавам електронна кореспонденция във връзка с  предоставяната услуга 
на посочения от мен адрес на електронна поща,

□ Ж елая решението да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:...24.03.2021г. Уведомител:



Нсредбатаза условията и реда за извършват-на ОВОС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТАОТ ОВОС.

I. Информация за контакт с възложителя:
Земеделски производител- ЗП Адриян Иванов Дочев 
Адрес: с. Беловец, община Кубрат

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: й. Беловец, община Кубрат

П. характеристика на инвестиционното предложение:
1, Резюме на предложението:

(Резюме на предложението, в т.ч, описание на основните процеси, капацитет, обща 
използваема площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за 
разширение или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани 
с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в това число ползване на 
съществуващата или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени изкопни работи, 
предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив)

При изготвянето на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС на 
инвестиционното предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение за водовземане 
на подземни води, с цел напояване на овощни насаждения", са съблюдавани изискванията на 
глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда и разпоредбите 
на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда. На основание на чл. 81, ал, 1, т. 2 на 300С, същата е 
съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал. 4 от закона.

Информацията е съобразена и с изискванията на нормативната уредба по биологично 
разнообразие по отношение съвместяването на процедурата по преценяване на 
необходимостта от ОВОС и преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие 
върху защитени зони, съгласно разпоредбите на чл. 40 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 (Наредбата за ОС).

Под внимание са взети и забележките, направени в писмо № АО-144-(7) от 
15.03.2021г. на РИОСВ Русе до ЗП А ( Дочев.

Настоящото инвестиционно предложение е свързано с изграждане на сондажен 
кладенец за добив на подземни води за поливни нужди, Кладенецът е предназначен за 
задоволяване потребностите от вода на овощни насаждения, с площ от около 110 с!ка, със 
система за гравитачно напояване. Овощните градини се намират в землището на с. Беловец, 
община Кубрат и са групирани в 2 масива на разстояние от около 1000 m един от друг (виж 
приложената карта). Северният масив обхваща поземлени имоти ПИ № 03575.262,49 с площ 
37 461 т 2 и ПИ № 03575.262.99 с площ 11118 т 2 . Южният масив обхваща поземлени имоти 
ПИ № 03575.169.18 с площ 16 389 т 2 и ПИ № 03575.169.19 с площ 42 123 т 2 , в който е и 
предвидено да се реализира инвестиционното предложение.

Целта на ИП е да се развие ефективно овощарство, покриващо европейските 
стандарт

Инвестиционното предложение включва израждане на ново водовземно съоръжение, 
черпещо вода от подземно водно тяло с код BG1G0000K1B041 -  „Карстови води в Русенската 
формация" на територията на БДУВДР. Водното тяло е определено в добро количествено и 
лошо химично състояние (поради отклонение от СКОС по следните показатели: НОЗ и Р04) и 
водата е годна за напояване. От общо разполагаемите ресурси от 11 216 l/s, свободните 
съставляват 9 618 i/s, като изчисления експлоатационен индекс е 14%



Към реализиране на ИП ще се пристъпи само след получаване на разрешително за 
изграждане на ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) за водовземане на подземни 
води по чл. 50, ал. 7, т. 1, във връзка с чл. 44 и 46 от Закона за водите, издадено от 
директора на от БДУ8ДР - гр. Плевен, За откриване на процедура по неговото издаване, в 
Басейновата дирекция ще бъдат внесени документите, определени в глава пета и седна на 
Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

. По качества черпената от новоизградения тръбен кладенец вода следва да отговаря 
на изискванията на Наредба №18 от 2009 г. за качеството на водите за напояване на 
земеделските култури (ДВ, бр.43 / 2009 г.).

Предвижда се кладенецът да е с дълбочина до 250 т , като конструкцията му бъде 
съобразена с геолсго-литоложкия строеж на терена (проучен чрез геофизично проучване по 
SP метода на естествените потенциали) и хидрогеоложките условия на подземното водно 
тяло. Инвестиционното предложение преминава през следните основни етапи:

I етап -  изграждане на водовземното съоръжение
II етап -  опитно-филтрационни изпитания и лабораторни изследвания
III етап - водовземане
Ползването на водата ще се извършва сезонно (около 120 дни в периода от май до 

септември), като необходимите водни количества, определени по нормите за 
водопотребление за хидромелиоративен район IV - та агроклиматична група за гравитачно 
напояване за средно суха година, са както следва

- нормативен воден обем:,..................................... VTOpH.= 50 600 m3/y,
- де«шо1^об^:......^........................................  VaeH.= 421 m3/d,
- средноденонощен дебит = проектен дебит, т,е,

Офдеи,= Qnp.= 4 .8 7 1/s, кръгло 4.9 t/s;

По време на изграждане на тръбния кладенец временно ще боде засегната площ от 
около 400 т 2 за сондажна площадка, която след завършване на сондажния процес ще се 
подравни и рекултивира. Изкопите за промивно-утайнзта система на сондажния процес ще 
бъде изпълнена механизирано, с дълбочина до 1.50 - 2.00 ш. Същите ще се извършат в 
категория земни почви, без да се употребяват взривни материали. Кладенецът ще се 
разположи в границите на поземлен имот ПИ № 03575.169.19, който в момента е овощна 
градина, без да се излезе извън границите му и да бъдат засегнати съседните имоти.

След изграждане на кладенеца, за нуждите на експлоатацията, същият ще бъде 
оборудван с потопяема помпа, а на устието му ще бъде изградена водомерна шахта с капак, с 
площ до 1.5 т 2 и дълбочина 0.80 -1 .00  т .  8 шахтата ще се монтират водомер за отчитане 
на ползваните водни количества, спирателен кран и кран за вземане на водни проби. За 
контролиране на водното му ниво ще се ползва ел. нивомер. За реализация на 
инвестиционното намерение, ще се ползва съществуващата инфраструктура, без да да 
налага изграждане на нова. Дейността на обекта не е свързана с образуване на отпадъчни 
води, които да причинят щети на съседните имоти или да окажат неблагоприятно 
въздействие върху компонентите нз околната среда.

Черпената вода ще се подава директно към тръбите на поливната система без да има 
досег с външната атмосфера и няма да променя състава си. Не се предвижда третирането й с 
химикали или друга обработка.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвеститорът има намерение да извършва интензивно овощарство в района на 
реализация на разглежданото инвестиционно предложение. С предвиденото в 
инвестиционното предложение се очаква съществено да се увеличи количеството и 
качеството на произвежданата продукция, както същевременно се намалят разходите за 
нейното производство.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата ма въздействие на обекта на инвестиционното 
предложение и кумулиране с други въздействия:

Инвестиционното намерение няма връзка с други съществуващи и одобрени с 
устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта, така че да има
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кумулиране с други въздействия. Характерът на ИП е благоприятен и ще допринесе за 
използване на свободните водни ресурси та подземното водно тяло.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи

По настоящем напояването на овациите насаждения се извършва с питейна вода, 
доставена по тръбопровод от местното ВиК дружество. Поради високата цена на водата 
обаче, това става в много ограничени обеми. В близост до овощните насаждения липсват и 
източници на повърхностни води.

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 компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане. 
От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да 
повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до 
замърсяването или увреждането им, поради което в случая не се препоръчва да бъде 
изпълнена нулева алтернатива.

В близко съседство няма обекти, подлежащ на защита, върху които разглежданото 
ИП може да повлияе негативно.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството: (населено място, община, квартал, 
поземлен имот, географски координати /по възможност в WGS 1984 или 
Балтийска координатна система, 1970 г,/ собственост, близост до или засягане на 
защитени територии и територии за опазване на обектите на културното 
наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот ПИ № 
03575.169.19, с площ 42 123 т 2, намиращ се в землището на с. Беловец, община Кубрат и 
начин на трайно ползване -  овощна градина. Имотът е съсобственост на земеделския 
производител и Ивелина Цанева Василева, от която е представено съгласие в неговите 
граници да бъде изградено водовземното съоръжение. Географските координати на 
предвидения за изграждане тръбен кладенец взети от приложението Google Earth са както 
следва:

№ Дължина Ширина
ГШ /190.00 2бо24'30.61вЕ 43°49'26.88”N

По време на изграждане на тръбния кладенец ще бъде засегната площ от около 400 
т г за сондажна площадка, на която временно ще се разположат сондата и сондажните 
съоръжения. След завършване на сондажния процес площадката ще се подравни и 
рекултивира. Строителството на кладенеца ще се ограничи само в границите на ПИ № 
03575.169.19, без да се засегнат съседните имоти.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 
2000, по смисъла на Закона за биологическото разнообразие. Инвестиционното предложение 
не засяга обекти с историческо или културно значение, както и елементи на Националната 
екологична мрежа. 8 тази връзка не се очакват негативни въздействия върху компонентите 
на околната среда, както и въздействие, имащо трансграничен характер. За обслужване та 
имота ще се ползват съществуващите пътища, без да се налага изграждане на нова или 
промяна на пътната инфраструктура.
6. Описание на основните процеси (по проспект ни данни), капацитет,включително и 
дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 
приложение №3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение предвижда строителство на тръбен кладенец за 
напояване на овощни насаждения. Реализиране на ИП е свързано с провеждането на 
сондажна дейност, с предмет -  изграждане на тръбен кладенец, с дълбочина до 250 метра. 
Дейностите по изграждането на съоръжението (съгласно приложение №3 към чл.103 на ЗООС
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) не са свързани с опасни вещества, които да предизвикат аварии или опасности за здравето 
на хората или околната среда. За гарантиране на нормалната експлоатация на кладенеца, 
конструкцията му включва влагането на метални прикриващи колони, съобразно конкретния 
геоложки строеж. Предвижда се да се приложи ударно-въженото сондиране, при което не се 
използва промивна течност.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

До поземления имот има съществуващи полски пътища. За реализиране на 
инвестиционното предложение не се налага нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 
на закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на 
инвестиционното предложение, ще бъдат одобрени и съгласувани със съответните 
компетентни органи.

Към изграждане на кладенец ще се пристъпи след получаване на съответното 
разрешение от Басейновата дирекция.

Изграждането на кладенеца е свързано с провеждането на следните дейности:
•  Сондиране до 35.00 т ,  спускане и зациментиране на кондукторна колона;
■ Продължаване сондирането до дълбочина 250.00 ш във варовиците, за оформяне на 

водоприемна част. При необходимост ще се пристъпи към укрепване стените на 
сондажа с втора обсадна колона;

• Провеждане на опитно-филтрационни работи.
Усвояване на кладенеца:

- Промиване на сондажа с чиста вода;
Водочерпене до избистряме на черпената вода.
Изпитания на кладенеца:

Включват провеждане на опитно-филтрационни работи (водочерпения) на тръбния кладенец 
съгласно изискванията на Наредба №1/10.10.2007 на МОСВ за водоползватели от I - ва 
категория, към която спада Инвеститора.

Изследване:
В края на водочерпенето с постоянен дебит се взема водна проба за анализ на 

показателите по Приложение №1 на Наредба №1/2007г. Анализът се извършва 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 и за напояване на земеделски култури по 
Наредба №18/2009 г.

Изграждането на кладенеца, неговото оборудване с  прикриващи колони, потопяема 
помпа, водомерна шахта и контролно-измервателни уреди, ще протече едноетапно, с 
продължителностдо 3 месеца.

След приключване на експлоатацията на съоръжението, ще се изготви проект за 
ликвидация, рекултивация и евентуално консервиране на сондажа, като нарушения терен ще 
бъде възстановен.
9. Предлагани методи на строителство.

Предвижда се изграждането на кладенеца да се извърши с ударна сонда, по метода на 
ударно-въженото сондиране, без използването на промивна течност. Проектната конструкция 
на кладенеца е следната:

- Кондукторна колона от метални тръби с диаметър 325 mm, спусната до 35.00 m 
дълбочина, със затръбна циментация. Основното и предназначение е да укрепи стените на 
кладенеца и да предотврати проникване на повърхностни води.

- Открит ствол с диаметър 290 mm до 250.00 т .  При необходимост укрепване на 
сондажа в тази част с метална тръба с диаметър 273 mm (виж приложения геолого- 
литоложки разрез и проесго-конструкция на тръбния кладенец).
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията
По време на изграждане на тръбния кладенец ще се използва вода за сондажния 

процес и ГСМ за механизацията - сонда, компресор и транспортни средства. За оборудване 
на кладенеца ще се вложат метални тръби за укрепващи (прикриващи) колони, а за
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експлоатацията му - потопяема помпа. Инертни материали и цимент в ограничени количества 
ще се ползват само за изграждане на водомерната шахта. Строителните работи за 
инвестиционното предложение не включват използване, съхранение, транспорт, 
производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и 
здравето на хората. Експлоатацията на кладенеца, е свързано основно с ползване на 
природен ресурс - подземни води.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират -  видове, количества и начин на 

третиране.
Изграждането на кладенеца не е свързано с генериране на отпадъци, с изключение на 

незначителни по обем земни маси от изкопите за угайна система на сондажна площадка, 
водомерна шахта, както и отработения през време на сондирането шлам (сработената земна 
маса). Хумусният слой ще бъде отделен и депониран преди започването на сондирането. 
След завършване изграждането на кладенеца, изкопните земни маси и депонирания шлам в 
утайната система ще бъдат използвани за подравняване на терена и неговата рекултивация.

При експлоатацията на кладенеца, не се генерират каквито и да е отпадъци. 
Изграждането на кладенеца и неговата експлоатация не изискват използването на опасни за 
околната среда и здравето опаши вещества.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда
Предвидено е на сондажната площадка да бъдат разположени само сондажна 

апаратура, компресор, транспортни средства и съоръженията, с които се работи. На строг 
контрол подлежи зареждането с ГСМ на жички машини, с  оглед да се избегне разливане на 
горива и масла. При прокарването на сондажа не се предвижда използването на каквито и да 
са химикали за интензификация на водоносния хоризонт. Изваденият материал от 
сондирането (шлама) и от утайната система се събират на купи-депа, който след завършване 
на сондажния процес се използват за запълване и подравняване на околния терен. За 
прикриващите колони на кладенеца е предвидено да се вложат сертифицирани продукти, 
които не променят състава и свойствата на подземните води.

При изграждане на тръбния кладенец, следва да бъдат взети предвид следните мерки 
за намаляване на възможни отрицателни въздействия върху околната среда:
/  Всички процеси по подготовка на сондажната площадка, обезопасяването й, монтажа и 

демонтажа на сондажната апаратура, да се извършват съгласно комплексните единни 
трудови норми за сондажни работи, нормите за безопасност на труда и нормите за 
опазване на околната среда.

/  При изграждането и водочерпенего 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 осигуряване на 
безопасност на трудовата дейност.

s  При евентуални замърсявания на почвата с ГСМ от използваните машини, в хода на 
проучвателните работи, да се извърши изтребване на почвата на дълбочина 0,2 m под 
проникването, след което да се извърши рекултивация на терена. 

s  В процеса на експлоатация да се провежда собствен мониторинг върху количествата и 
качествата на добиваната подземна вода в съответствие с чл.174 от Закона за водите; 

s  С цел опазване на подземните води от замърсяване, е необходимо при реализирането на 
инвестиционното предложение да се спазват забраните на чл.118а, ап.1, т.2-5 и чл. 118а, 
Т;1 от Закона за водите.

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 добиваните количества ще са съобразени с 
поливните нужди на овошките.

По отношение мерките за опазване на околната среда Инвеститорът предвижда:
- спазване на изискванията на ЗООС и 38;
- извършване на собствен качествен мониторинг на водата, добивана от сондажа чрез 
периодично взимане на водна проба и изследване на химичния й състав в акредитирана 
лаборатория, съгласно изискванията на Наредба №1 и Наредба №18/2009 г, както и мерките 
заложени в Разрешителното за водовземане.
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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)

Реализирането на инвестиционното намерение не е свързано с добив на строителни 
материали, изграждане на жилищно или друго строителство. За напояването на овощните 
насаждения се предвижда изграждането на система за гравитачно напояване. За добива на 
вода от кладенеца ще се ползва потопяема помпа, захранвана от ел, мрежата на селото.

Подаваната вода за напояване на овощните култури е дозирана така, че да не се 
формират отпадъчни води. Същите се инфилтрират основно в кореновата система на 
овошките, като малка част се и изпарява. В тази връзка не се предвижда изграждане на 
локално пречиствателно съоръжение. Експлоатацията на тръбния кладенец чрез потопяема 
помпа, също не формира отпадъчни води. Други дейности свързани с това инвестиционно 
предложение, не се предвиждат.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 

предложение.
Осъществяването на инвестиционното предложение е свързано с издаване от БДДР на 

разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, по реда 
на Закона за водите. За издаване на последното е особено важно становището на РИОСВ- 
Русе, както и на населението от кметство с. Беловец и община Кубрат. Други разрешителни 
свързани с инвестиционното предложение не се изискват.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

В резултат o r реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно 
нарушаване на комфорта в района. Този дискомфорт ще се прояви по време на изграждането 
на тръбния кладенец, основно поради завишаване на шумовите нива, което няма да се окаже 
въздействие върху околната среда. По време на сондажния процес ще се наблюдава 
отделяне на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на 
сондажната техника. Тези замърсявания са в минимални количества, за кратко време и с 
малък териториален обхват, т.е. няма да предизвикат увеличение на фоновото замърсяване.

От изграждането и експлоатацията на кладенеца не се очаква промяна в качеството на 
атмосферния въздух, тъй като не се отделят вредност <я работата на монтираната в 
кладенеца потопяема помпа. В резултат от реализацията на инвестиционното предложение 
не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Реализацията на 
инвестиционното предложение има и положителен ефект, свързан с намаляване на 
почвената ерозия в района и разхода на вода.

Предвижда се потопяемата помпа да се захранва с ел. енергия от автономен 
източник. Но като цяло инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на 
почвите или водите вследствие изпускане на замърсители върху земната повърхност.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава 
и характера на земните недра и ландшафта. Очаквано въздействие: пряко по време на 
изграждане на кладенеца, но без създаване на дискомфорт и негативни въздействия върху 
компонентите на околната среда.

Изпълнението на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие, имащо 
трансграничен характер.
16. Риск от аварии и инциденти

Сондажната дейност е работа свързана с машини и съоръжения. За намаляване на 
риска от аварии ще бъде създадена организация на работния процес, като всеки вид дейност 
ще се изпълнява от квалифицирани работници. При прокарване на кладенците задължително 
следва строго да се спазват изискванията на „Правилник за безопасност на труда при 
геолого-проучвзтелните изработки и добив на нефт и газ" от 1984 , 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 осигуряване на безопасност на 
трудовата дейност, тъй като неспазването на правилата при сондажната дейност е свързано 
с риск от аварии и инциденти.
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
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Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, 
подлежащи на здравна защита (училища, болници, жилищни сгради и др.), и 
отстоя нията до тях.

Местоположението на инвестиционното предложение е показано на приложената 
карта. В непосредствена близост до инвестиционното предложение няма разположени 
елементи от националната екологична мрежа или граждански обекти, като училища, болници 
и жилищни сгради, подлежащи на здравна защита.

Територията на ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на ЗТГ и ЗБР.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката 
или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани 
ползватели на земи, включително и описание на съседните прилежащи терени 
и дейности, които се извършват в тях.

Към настоящият момент имотът е съсобственост на земеделския производител и 
Ивелина Цанева Василева, от която е представено съгласие в неговите граници да бъде 
изградено водовземното съоръжение. Реализирането на инвестиционното намерение не 
засяга съществуващите ползватели на околните земи. Съседните имоти са преобладаващо 
обработваеми земи, за производство също на земеделска продукция. Наблизо няма изградени 
други водовземни съоръжения, така че реализацията на инвестиционното намерение да 
въздейства върху работата им, По отношение на последните, за сега няма сведения относно 
намерения за промяна предмета на земеползването им,
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове

Земите около имота на инвестиционното предложение са частни, представляват 
основно обработваеми земи - ниви. Засаждат се със зеленчукови култури. До този момент не 
е проектирано зониране или земеползване по одобрени планове. В съседство на 
инвестиционното предложение не се ограничава 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, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; 
Национална екологична мрежа.

Районът около с. Беловец, кьдето се предвижда реализирането на инвестиционното 
предложение не попада в границите на защитена зона по НАТУРА 2000, не е третиран като 
чувствителна зона или територия в екологичен аспект. Поземленият имот не попада в 
чувствителна зона, уязвима зона, санитарно-охранителна зона около водоизточници и 
съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници на минерални води, 
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др., както и елементи 
от националната екологична мрежа.

На територията на инвестиционното предложение и в непосредствена близост до него, 
няма площи които да се обитават от влажни или чувствителни видове на флората и 
фауната, както местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да 
бъдат засегнати от дейностите по реализиране на предложението.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Реализацията и в последствие експлоатацията на инвестиционното 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. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположението
Разкриването на подземни води от подземното водно тяло BGlG0000Klb041 -  

„Карстови води в Русенската формация" предоставя единствена възможност за реализиране 
на ИП. По отношение на местоположението му, са разгледани няколко алтернативи, 
ограничени в рамките на собствеността. От тях, на база на комплексен анализ, е избрано
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разглежданото местоположение. Неговите предимства са свързани със съображения от 
следното естество:

1. Алтернативи по отношение на ситуационните решения;
2. Алтернативи по отношение на конструктивните решения;
3. Алтернативи по отношение на технологичните решения;
4. Алтернативи по отношение на експлоатацията;
5. Нулева алтернатива.

Според ПЗР на ЗООС "нулевата алтернатива" е възможността да не се осъщ ествява дейността 
предвидена с  инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива тю принцип може да 
бъда 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 повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да 
доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не би следвало да бъде 
лансирана нулева алтернатива.
XV. 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 недвижими културни ценности, 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

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно 
въздействие върху местното население и тяхното здраве. Инвестиционното предложение се 
разполага извън застроителните граници на с, Беловец, а начина на експлоатация на 
водовземните съоръжение с потопяемз помпа с електрозахранване, не предполага вредни 
въздействия. По време на изграждането на кладенеца здравният риск на работещите се 
формира от наличните вредни фактори на работната среда (шум и вибрации). Определените 
въздействия са ограничени в периода на строителството и при работна среда на открито в 
рамките на работния ден. Потенциалният здравен риск е налице при нарушаване и 
неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, залегнали в Наредба 
№2/2004 г. за минимални изисквания за спазване на здравословните и безопасни условия на 
труд при извършване на СМР и др.

По време на експлоатацията на кладенеца не се засяга здравният риск на работещите, 
тъй като участието им е минимизирано и без риск.

Инвестиционното предложение по обработката и експлоатацията на овощните 
насаждения не е свързано с производствена дейност, оказваща отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве. Същата няма да създаде рискови фактори и по отношение 
населението на с. Беловец и близките населени места. Не се засягат територии, зони и/или 
обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. 
Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху 
земеползването на обработваемите земи. Начина на реализация на инвестиционното 
предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в 
района, както по време на строителството, така и по време на.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно 
въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, 
земни недра, ландшафт, биоразнообразие и неговите елементи.

Не се засягат защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. При 
реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на 
вредни лъчения. Въздействието върху подземните води ще бъде пряко, краткотрайно и 
временно в рамките на ежегодния поливен сезон. Обхватът на въздействието се ограничава 
в площта на имота без да засяга населени места и повърхностните води в района. 
Въздействието ще се проявява ежегодно, само през поливния сезон .
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На територията на имота, в които се предвижда да се реализира инвестиционното 
предложение не са установени находища и местообитания на редки и защитени растителни и 
животински видове, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху биологичното 
оазнообоазие в оайона.
Въздействие върху хората и тяхното здраве
Черпената вода ще се подава директно към тръбите на поливната система на овощните 
масиви, без да има досег с външната атмосфера и няма да променя състава си. Не се 
предвижда третирането й с химикали или друга обработка. Инвестиционното предложение не 
попада в санитарно-охранителни зони на източници за питейно-битово водоснабдяване.

Изграждането на тръбния кладенец е съпроводено с извършване на сондажни работи. 
За целта ще бъде използвана сондажна апаратура за ударно-въжено сондиране. 
Задвижването на сондажната апаратура ще се осъществява чрез бензинов или дизелов 
двигател. По време на изграждането на сондажния кладенец, ще бъде използвана и товарна 
и транспортна техника. Тъй като строителните работи са предвидени да се извършат само в 
светлата част на денонощието и в много ограничен период от време (максимално до 3 
месеца), същите няма да оказват шумово натоварване и неблагоприятен здравен ефект върху 
населението. Запрашеността при извършване на строителните работи, в зависимост от 
състоянието на терена, влажността на въздуха, интензивността на работа, използваната 
строителна механизация и др. фактори, понякога може да достигне до нива, превишаващи 
ПДК за населени места, но терена е разположен извън застроителниге граници на населеното 
място. Принципно тези емисии са ограничени по време и количества, тъй като строително- 
монтажните работи (СМР) ще се извършват само през деня и ще са с максимална 
продължителност до три месеца.

По време на строителството е възможно запрашаване на площадката, като 
разпространението на праха ще зависи от посоката на въздушните течения. Препоръчително 
при извършване на строителните дейности да се 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 се 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 o r  строителните машини 
да имат неблагоприятен здравен ефект върху населението.
Изграждането и експлоатацията на кладенеца не е свързано с прилагането на взривни 
работи. Експлоатацията му също не е свързана 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 тьрси 
в два аспекта -  в процеса на строителството и при експлоатацията на обектите.
При изкопните работи ще има отделяне основно на прах. Степента на запрашеност завием от 
почвата, използването на строителна механизация, интензивността на работа и др. фактори, 
но тежа замърсявате ще има лежат»! обхват - строителната площадка на съответния обект и 
радиус до 20 и. около нея.

Практиката показва, че е възможно при неблагоприятни климатични условия (сухо 
време, фина структура на земната маса и др.) максималните приземни концентрации на прах 
да достигнат до 2 пъти стойността на нормата, но това въздействие е с ограничен 
териториален обхват, с краткотрайна продължителност и с ниска честота (изолирани 
явления).

При работата на строителните и транспортните машйни, е отработени газове от 
двигателите ще се отделяпг азотни и серни оксиди, въглероден оксид, въглеводороди и др.

По-значителни изхвърляния на вредни емисии над усреднените стойности могат да се 
очакват при форсиране на машините, но броят на това действие е случайна величина и 
трудно може да бъде преценен.

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
№ 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. Имота е разположен 
далеч от основната пътна мрежа и няма условия за утежняване на акустичната обстановка 
т  транспортен поток.

На площадката, 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.
Повърхностни и подземни води, геоложка среда, почви

Инвестиционното предложение не предвижда използването на технологии, които да 
причиняват замърсяване на повърхностните и подземните води на площадката. Поради това 
реализацията на инвестиционното намерение не променя тяхното състояние и не оказва 
никакво въздействие върху тях.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии. Характерът му не е 
свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра, ландшафта, природните 
обекти, както и на биологичното разнообразие и неговите елементи,

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително 
на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже каквото и да е 
въздействие върху националната екологична мрежа, включително и върху тези, 
разположените в близост на обекта.
3. Вид на въздействието {пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, 

средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)
Очакваното въздействие на тръбния кладенец вследствие неговото изграждане ще 

бъде краткотрайно по време на строителството и непряко по време на експлоатацията. 
Въздействието върху атмосферния въздух ще бъде незначително, локално, кратко (временно) 
и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на 
емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух на 
района.

От реализирането на инвестиционното намерение (строителство и експлоатация) не се 
очакват вредни физични фактори -  шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и 
йонизиращи лъчения.

При черпенето на вода от кладенеца не се очаква промяна в качеството на 
атмосферния въздух, т.е. няма да се отделят вредност от работата му. Монтираната 
потопяема помпа ще се захранват с ел.енергия и работата и в рамките на работния ден не 
крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители 
върху земната повърхност.

Или накратко, въздействието на обекта по време на реализацията на 
инвестиционното предложение върху околната среда ще е следното; 

s  Пряко ката въздействие;
s  Незначително като характер за обслужващите строителната техника; 
s  Краткотрайно по време;
*  Временно като продължителност;
s  Локално като обхват за околната среда;
s  Без кумулативен ефект.
Съгласно приетите критерии, въздействието на обекта върху околната среда при 

експлоатацията ще е следното:
^ Пряко като въздействие;
s  Незначително като ефект;
s  Дълготрайно по време;
*  Постоянно като продължителност;
Най-общо въздействието върху компонентите на околната среда може да се оцени 

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



4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени 
места (наименование, вид - град , село, курортно селище, брой жители и др.)

Очакваното въздействие (шум и въздействие върху атмосферния въздух) ще бъде 
краткотрайно (само по време на изграждането на тръбния кладенец) и ще засегне само 
близките до имота други частни имоти , без каквото и да е въздействие върху населението
от селото.
5. Вероятност на поява на въздействието

Няма никаква вероятност от поява на каквото и да е вредно въздействие от 
реализирането на инвестиционното предложение. Инвестиционното предложение има изцяло 
положителен ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните 
населени места. По време на строителните дейности от механизацията е възможно да 
възникне запрашаване на въздуха и слабо повишаване на шумовото въздействие, но то ще 
е минимално и краткотрайно. При правилно изпълнение на предвидените дейности по 
реализация на инвестиционното намерение, няма да възникнат ситуации свързани с 
отделяне на емисии замърсяващи компонентите на околната среда.
6. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Мерките на ИП за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда и 
човешкото здраве по време на строителството и експлоатацията на обекта предвиждатзз 
отделните компоненти на околната среда:
Атмосферен въздух

- да не се допуска да работят строителни машини й МПС с  неизправни двигатели с 
вътрешно горене;

- да не се допуска извън габаритно товарене на транспортни средства е насипни 
материали;

- местата за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при 
сухо и ветровито време да се омокрят (оросяват) или да се покриват, за да се 
намаляват неорганизираните емисии на прах;

- местата за временно складиране на насипни материали и строителни отпадъци 
своевременно да се почистват след оползотворяването и извозването им;

:г- омокряне (оросяване) на временните транспортни подходи без твърда настилка.
Ш ум

-  транспортът свързан с доставките на строителни материали и оборудване да става 
само по обходните полски пътища на селото;

г строително-монтажните дейности и транспортирането на материалите да се извършват 
само през дневния период;

- да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход; 
Отпадъци

-  Образуваните отпадъци да се събират разделно и съхраняват на временни площадки; 
извозването им да е съгласувано по време и по маршрут, определени от общината;
- събиране на твърдите битови отпадъци в метален контейнер и извозването им на 

организирано депо за ТЮ , съгласно утвърдена схема от общината;
- образуваните опасни отпадъци да се извозват своевременно до базата на строителя и 

предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността 
по чл.35 на ЗУО.
Необходимо е изпълнителят да изготви точни указания за мястото за временен 

престой на строителната техника, местата за временно складиране на строителните 
материали и образуваните отпадъци в границите на строителната площадка.
Почви

- Съхраняване на отнетия хумусен слой при изкопи и оползотворяването му като 
повърхностен слой при обратното насипване;

- Да не се допуска утъпкване и замърсяване на съседни на инвестиционното 
предложение терени;

- Да не се допуска замърсяване на почвагга 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 земно- изкопни маси;

7. 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, да се преустанови 
дейността и се извършат съответните проучвания и консервации, съгласно изискванията на 
чл.18 от Закона за паметниците на културата и музеите.

Освен това при осъществяване на инвестиционното предложение, да се спазват 
предвидените в т.12 на настоящото ЙП мерки за намаляване на възможни отрицателни 
въздействия върху околната среда.
8. Трансграничен характер на въздействията

Няма условия реализацията на инвестиционното предложение да провокира 
възникването на въздействия с трансграничен характер.
V. Обществен интерес към инвестиционното приложение
VI. Неразделна част от настоящата информация са следните графично 
приложения:

1. Карта от приложението Google Earth с разположение на ИП;
2. Скица на ПИ 03575.262.49 в М 1:2000;
3. Скица на ПИ 03575.262.99 в М 1:2000;
4. Скица на ПИ 03575.169.18 в М 1:2000;
5. Скица на ПИ 03575.169.19 в М 1:2000;
6. Нотариален акт за ПИ 03575.169.19;
7. Съгласие за изграждане на ИП в ПИ 03575.169.19;
8. Геолого-литоложки разрез и проектна конструкция на тръбния кладенец ГТТК 
190.00;

Възложител



i

Карта c разположение на ПТК и овощните масиви. С червено е зачеркнато грешното местоположение посочено в писмо № АО-144-(2) 
от 01.02,2021 г.



Очакван геоложки разрез и конструкция на проектния кладенец ПТК
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ» КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РАЗГРАД
Ш>, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 27, Ш  *ЕШУДЖА“ №2» етб, Ш ЖОШ : 661355, 

razgrad@csdasire.bg. ВУПСТАТПашгш

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
Ш  15-8S74T2-15.tO.202O г.

Поземлен имот с идентификатор 03575.262.49 

С. Беловец, общ. Кубрат, обп. Разград
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-418/19.06.2019 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АПСК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: 
няма данни за изменение
Адрес на поземления имот: местност ПАРАДЖИКА 
Площ: 37461 яз. м
Трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Овощна градина 
Категория на земята: 3

mailto:razgrad@csdasire.bg


Предишен идентификатор- няма 
Номер по предходен план 262049
Съседи. 03b7S.68.165. 03575.262.51,03575.262.508. 03575.262.79, 03575.262.116,03575.282.66

Собственици по данни от КРНИ:
1.А, I ДОЧЕВ
плои, j кв м от правото на собственост
Нотариален акт за продажба на земеделска земя Nfi 9 юм 7 per 1998 дело 1252 от 02 09.2004Г.. издаден 
от РАЙОНЕН СЪД ГР.КУБРАТ

Носители на други вещни права ло данни от КРНИ: 
няма данни

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сгради
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СЛУЖ БА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РАЗГРАД
7200, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 27. Ш  ЪУШЩЩА* NKZ, втА 084ШШв- 861355, 

razgratfjgsc3dastre.bg, БУЛСТАТ:130362303

СКИЦА МА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
Ш 15402205-22.03.2021 г.

Поземлен имот с идежификатор 0357S.2S2.99

С. Беловец, общ. Кубрат. обп. Разград
По кадастралната карта и кадастралните регист ри, одобрени със Заповед РД-18-418/19.06.2019 г. 
ма ИЗПЪЛНИШПЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имейл

Л(3|ННЯ ЗЙ.МчЗРМвНСНМФ
Адрес на поземления имот: местност ПАРАДЖИКА 
Площ: 11118 КВ.М
Трайно предназначение на територията: Земеделска 
Начин на трайно ползване: Овощна градина 
Категория на земята: 3

Координатна система ККС2005

I
г



I

Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен план: 262099
Съседи: 03575.68.1,03575.68.165,03575.262.6S, 03575.262.54

стр. 2 от 2

Собствениц и по данни от КРВИ:
1. А ДОЧЕВ
площ 11115 кв м от правото на собственост
Нотариален аюг за продажба на земеделсжа земя № 120 том 4 per. 1553 дело 757 от 07.06.2005г, 
издаден от РАЙОНЕН СЪД ГРКУБРАТ 
площ 11115 кв. мот правото на собственост
Нотариален акт за продажба на земеделска земя Нв 35 том 1 per. 100 дело 36 от 11.01.2005г„ издаден от 
РАЙОНЕН СЪД ГР.КУБРАТ

Носители на други вещни права по данни от КРНИ: 
няма данни

Сгради, които попадат върху имота
няма данни за сгради
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wp. tora
СЛУЖ БА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РАЗГРАД

7 З Д  ПОЩЕНСКА ЮТИЯ 27, Ул “6УЗЛЩЖА“ N«2, теб. 084/660396; 661355, 
razgfad@cadastfe,bg, БУЛСТАТ:130362803

СКИ Ц А Н А  ПО ЗЕМ ЛЕН  ИМОТ 
№ . 15-882892-28,00.2020 г.

Поземлен имотс идентификатор 03575.169,18 

С. Бепоеец, общ. Кубрат, обп. Разград
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-418/19.06.2019 г, 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имал
няма данни за изменение
Адрес на поземления ш оп местност ЯМАЧА
Площ: 18389 кв. м
Трайно предназначение на територията; Земеделска 
Начин на трайно ползване: Овощна градина
Категория на земята: 3 1

Координатна система ККС2005



Предишен идентификатор: няма 
Номер по предходен пла н. 169018
Съседи 03575.169.40, 03575.169.19, 03575.172.33,03575.169.79

сгр 2 зт2

Собственици по данни от КРНИ:
I g g l  , 1 . .... .........
площ 16334 001 чв м от fipaooTCj на собственост
Нотариален акт за дарение на земеделска земя № 71 -ом 19 per 4886 дело 3707 от 22 11 2013г 
издаден от СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА - КУБГАТ 1 "

Носители на други вещНи права по данни от КРНИ: 
няма данни

Сгради, които попадат върху имота
няма данни за сгради

Т . N *
V«4 -

‘Г > а .  •

• в д » :  г. издадена въз основа 
N* ̂ 436808-24.09.2020 г.

им Садък Нотариус 004

,v

/
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СЛУЖБА ПО I ЕОДЕЗИЯ. КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РАЗГРАД

72П0. ПОЩЕНСКА КУТИЯ 27. Уг.. ‘БУЗЛУДЖА* Яй. огб, 0М.660396 661355
ШИЛЖМЗОШШ "  '' '

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
Nfl 15-5863-06.01.2021 г.

Поземлен имот е адент»ф«№п>р 03575.169,18 
С Беловец. общ Кубрат, обл. Разград
По кадастралната кар;а и кадастралните pei истри, одобрени със Заповед РД-18-418/19.06.2019 г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот
няма данни за изменение
Адрес на поземления имот: местност ЯМАЧА
Площ, 42123 кв. м
Трайно предназначение на територията- Земеделска 
Начин на трайно ползване Овощна градина 
Категория на зимчга: 3

-Нотариус 073



Собственици по данни от КРНИ;
1.И ВАСИЛЕВА
площ47111 кз м ОТ ррачою ьа собсееносг
Нотариален акт за дарение на земеделска земя ШШ7 том 8 per. 2718 депо 1653 от 16.10.2006г., издаден 
от РАЙОНЕН СЪД ГРКУБРАТ

Носители на aovm вещни права по данни от КРНИ: ч
1.А д о ч ев  -
Аренда " /. - * -х \ у : . fч. ■
площ 42112 кв. м, срок 01.10.2025 г.
До.овор за аренда иа земеделска земя Ne 13 том 2 per. 1221 от 08.04.2015г„ издаден от СЛУЖБА ПО 
ВПИСВАНИЯТА-КУБРАТ

Сгради, които попадат върху имота 
няма данни за сграде


