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Представено от „Бул Аква Фиш” ООД, уведомление свързано със закупуване, 
монтиране и въвеждане в експлоатация на  „Мобилно съоръжение за преработка на отпадъци 
от цех за преработка на риба и аквакултури ( до 1 тон/ден ) с използване на патентована 
технология за микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета“ с цел  производство 
на протеинова паста предназначена за хранителна добавка в хранителни смеси за животни в 
т.ч риби  в УПИ XIII, кв. 27, по плана на с. Славеево, общ. Добричка.  

Във връзка с представено от „Бул Аква Фиш” ООД уведомление, в съответствие с 
разпоредбата на чл. 5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Варна, информира за 
следното: 

І. Съгласно представената информация в уведомлението за ИП, се предвижда в 
мобилната инсталация да се преработват и стерилизират отпадъци от цех за преработка на 
риба (до 1 тон/денонощие), с използване на технология за микродъгова обработка във 
въртящи се магнитни полета. 

В уведомлението за ИП не е налична информация, относно необходимостта от 
извършване на измиване и дезинфекция на работното оборудване, свързана с употребата на 
детергенти и дезинфектанти.  

Предвид гореизложеното,  е необходимо да представите  информация, относно 
необходимостта от извършване на измиване и дезинфекция на работното оборудване. При 
наличие на такава необходимост, да се представи информация за всички опасни вещества от 
приложение № 3 на ЗООС, които се очаква да са налични на площадката (максимални 
количества, вид, класификация), както и заключенията от доклада за извършена 
класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

ІІ. По отношение изискванията на глава шеста от  Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :  

Приемам внесеното уведомление за информиране на компетентния орган по околна 
среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 
25/2003г., изм. и доп.).  

Съгласно представената информация „Бул Аква Фиш” ООД, има ИП свързано със 
закупуване, монтиране и въвеждане в експлоатация на  „Мобилно съоръжение за преработка 
на отпадъци от цех за преработка на риба и аквакултури ( до 1 тон/ден ) с използване на 
патентована технология за микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета“ с цел  
производство на протеинова паста предназначена за хранителна добавка в хранителни смеси 
за животни в т.ч риби  в УПИ XIII, кв. 27, по плана на с. Славеево, общ. Добричка.  

  ИП има връзка с издадено от РИОСВ-Варна  решение по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС № ВА-62-ПР/2012 г., с характер „да не се извършва ОВОС“ за ИП 
„Изграждане на риболюпилня за аквакултури-рециркулационна система и/или разширение 
на ферма за аквакултури към ферма за интензивно отглеждане на аквакултури и преработка 
на аквакултури” в УПИ XII, кв. 27, УПИ X, кв. 27 и имот ІІ, кв. 27 - в стопански двор, по 
плана на с. Славеево, общ. Добричка.

След преглед на представената информация, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 
ОВОС, във  връзка с чл. 40, ал. 2 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, ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и 
доп), Ви уведомявам, че ИП е разширение/ изменение на обект попадащ в обхвата на т. 1,
буква „е“ - интензивно развъждане на риба, и самостоятелно попада в т. 11, буква „и“ -
инсталации за обезвреждане или оползотворяване на животински трупове или животински 
отпадъци от Приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 и. 2 подлежи на 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  

Компетентен орган за издаване на решение за преценяване необходимостта от 
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна. 

За процедурата по преценяване необходимостта от извършване на ОВОС възложителят 
на ИП е необходимо да предприеме следните действия: 

1. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане по образец съгласно Приложение 6 от 
Наредбата за ОВОС, придружено с информацията по Приложение № 2 на хартиен и 
електронен носител. 

2. Да заплатите такса в размер на 500 лв., преведена по  
3. банков път по сметката на РИОСВ-Варна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; 

BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД; основание: по преписка с вх. № 26-00-230/ 2019 
г.). 
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4. Да извършите писмено уведомяване на засегнатото население за ИП, съгласно 
разпоредбата на чл. 4, ал. 2  от  Наредбата за ОВОС, с информация, съобразена с 
изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба; 

При изготвяне на информацията за ИП да се обърне внимание на:  
 обхвата,  засегната площ и параметрите на ИП; 

 подробно описание на предвидените дейности, капацитет; 
 подробно описание на целия технологичен процес с капацитет и 

технологична схема на производството; 
 подробна информация за потока отпадъчни води, който ще се образува. 

По какъв начин ще бъде предавана отпадъчната вода и на кого, в какви количества и 
с какъв качествен състав; 

 реализирана ли е пречиствателната станция предмет на „друго  ИП“ и 
възложителя ВиК-оператор ли е по смисъла на Закона за водите;


ІІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР): 
На основание чл. 31, ал. 1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 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 (ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп) инвестиционното предложение  подлежи и на оценка за 
съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони (ЗЗ).  

Територията, предмет на реализация, не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на мрежата “Натура 2000”. 
Най-близо разположените са:  BG0002082 „Батова” за опазване на дивите птици и 
BG0000102 „Долината на река Батова” за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони 
ще бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Добричка и с. Славеево, общ. 
Добричка 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 28.10.2019г.) 


