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Представено от „НД ГРУП“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и сом в 
язовир „Николаевка 1“, представляващ имот № 000286, местност „Малкая“, в землището на  с. 
Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, с възложител: „НД ГРУП“ ЕООД. 

Във връзка с представено от „НД ГРУП“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за Интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, толстолоб, амур, сулка и 
сом в язовир „Николаевка 1“, представляващ имот № 000286, местност „Малкая“, в 
землището на  с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна, 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. 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.).  

Заявеното ИП e свързано с интензивно отглеждане на следните видове риба: шаран, 
толстолоб, амур, сулка и сом в язовир „Николаевка 1“, представляващ имот № 000286, 
местност „Малкая“, в землището на  с. Николаевка, общ. Суворово, обл. Варна с възложител: 
„НД ГРУП“ ЕООД.  

Във връзка с гореизложеното и 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; обн. ДВ бр. 73/11.09.2007г., с изм. 
и доп.), Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада в обхвата на т. 1, буква „е“ от 
Приложение №2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1   подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС 
е директорът на РИОСВ-Варна.   

ІІ.  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 ИП, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по 
смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на ЗЗ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположената ЗЗ е за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна BG0000107 “Суха река”, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от 
същия закон, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на 
Министерски съвет (МС) (ДВ бр. 21/09.03.2007 г.), без заповед за обявяване.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитената зона ще 
бъде извършена в рамките на  процедурата за преценяване необходимостта от извършване на 
ОВОС.  

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Суворово и кмета на с. Николаевка, 
общ. Суворово   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 27.09.2019г.) 


