
 

                                                                     

ОБЯВА 

За обществеността 

 

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице: от Милен Павлов Дулев, кмет на Община Белене с 

адрес:гр. Белене ул. „България”№35; тел. 0658/31061/31062, ЕИК-000413579. 

 

има следното инвестиционно предложение: Залесяване на част от общински имот с идентификатор 

03366.602.1152 с местни дървесни видове“. 

 
 

 

 Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, 

предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

 

Община Белене има намерение да кандидатства с проект: „Залесяване на част от общински 

имот с идентификатор 03366.602.1152 с местни дървесни видове“ по процедура за подбор № 

BG06RDNP001-19.321 „МИГ Белене – Никопол“, 8.1 „Подпомагане за залесяване и създаване 

на горски масиви“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 г. – 2020 г.  

Процедурата за подбор на проектни предложения на МИГ Белене-Никопол е в съответствие 

със Специфична цел 3 на СВОМР– „Сигурна жизнена среда и екологично развитие“ с поставен 

акцент на дейност залесяване. Тази дейност ще допринесе за защита на горския фонд, 

съхраняване на почвите от ерозия, опазване на околната среда от природни бедствия, 

съхраняване на биологичното разнообразие и стимулиране на поглъщането и съхраняване на 

въглерода. Приоритет ще се дава на залесяване с местни видове, пригодни и устойчиви на 

климатичните условия в региона. Постигането на тази специфична цел ще осигури на 

общността балансирана околна среда и екологично развитие, които са необходимо условие за 

напредъка на земеделския сектор и за подобряване условията на живот на населението. 

2. връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – 

одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени 

зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков 

потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на 

специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон;. 

 

Проектът, с който община Белене ще кандидатства, предвижда дейности по залесяване на част от 

общински имот с идентификатор 03366.602.1152 по Кадастралната карта на гр. Белене с местни 

дървесни видове, като черна топола и бяла върба. Дейностите в проекта отговарят на Приоритет 5. 

„Инфраструктура, подобряване на градската среда“ - Залесяване на неземеделски земи на 

територията на Община Белене от на Плана за интегрирано развитие на община Белене за периода 

2021-2027 г. 

 

3. местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски 

координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, 



 

близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи 

на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано 

трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 

2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура; 

Инвестиционното предложение ще се реализира в община Белене, гр. Белене,  общински имот с 

идентификатор 03366.602.1152. 

4. 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 съоръжениясъоръжения или 

необходимост от изграждане на нови; 

За реализацията на настоящото инвестиционно предложение няма да се използват природни ресурси. 

 

5. очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители; 

Не се очакват вредни емисии. 

6.отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране; 

Не се очаква образуване на опасни вещества. 

6. очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), 

сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), 

отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма 

и др.; 

Не се очакват отпадъчни води. 

 

7. в случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества 

съгласно приложение № 3 към ЗООС. 
 

 

 

 

 

Дата:31.01.2022 г.                           Възложител: ......................... 
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