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Представено от “Кария Фиш Трейдинг” ООД, уведомление за ИП “Ремонт и реконструкция 
на съществуващи рибарници с цел риборъзвъждане, спортен риболов, отдих, в ПИ 
№24102.37.198 и  24102.38.197,  изграждане на два тръбни кладенци в ПИ №24102.37.188 и  
24102.38.102 и водовземане от Дуранкулашко езеро“, в землището на с. Дуранкулак, общ. 
Шабла 

Във връзка с представено от “Кария Фиш Трейдинг” ООД, уведомление за ИП “Ремонт и 
реконструкция на съществуващи рибарници с цел риборъзвъждане, спортен риболов, отдих, 
в ПИ №24102.37.198 и  24102.38.197,  изграждане на два тръбни кладенци в ПИ 
№24102.37.188 и  24102.38.102 и водовземане от Дуранкулашко езеро“, в землището на с. 
Дуранкулак, общ. Шабла, 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: 

I. По отношение на изискванията на българската нормативна уредба по ОВОС: 

Във връзка с представената информация и получената такава по служебен път постъпила 
в РИОСВ-Варна, се установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда “Ремонт и реконструкция на 

съществуващи рибарници с цел риборъзвъждане, спортен риболов, отдих, в ПИ 
№24102.37.198 вид собств. общинска частна, вид територия - територия, заета от води и 
водни обекти, НТП Рибарник, площ 53 593 кв.м, стар номер 37.143, парцел 000143 и  
24102.38.197, вид собств. общинска частна, вид територия - територия, заета от води и 
водни обекти, НТП Рибарник, площ 122 441 кв.м, стар номер 38.96, парцел 000096, 
изграждане на два тръбни кладенци в ПИ №24102.37.188 и 24102.38.102 и водовземане от 
Дуранкулашко езеро“, в землището на с. Дуранкулак, общ. Шабла, с възложител: “Кария 
Фиш Трейдинг” ООД. 

2. В първоначалния обхват предмет на ИП са били други имоти в землището на село 
Дуранкулак, общ. Шабла, след което възложителя променя местоположението на имотите 
за изграждане на сондажи, а за целите на риборъзвъждането се обособяват нови имоти 
предмет на настоящото намерение. 

3. За ПИ №24102.37.198 и  24102.38.197 фирма “Кария Фиш Трейдинг” ООД е възложител 
съгласно Договор за концесия за услуги с община Шабла. 

4. За водовземане от Дуранкулашко езеро са заявени проектни географски координати N 
43°40'26.55″ и E 28°33'08.02″. 

5. За изразяване на становище за допустимост БДЧР Варна е изискала становище по 
компетентност от Дирекция „НСЗП“ към МОСВ за допустимост на ИП спрямо Плана за 
управление на Дуранкулашко езеро и заповедта за обявяването й. 

6. От Дирекция „НСЗП“ към МОСВ е изразено становище за допустимост на ИП при 
спазване на нормите и условията от Плана за управление. 

7. От страна на БДЧР е получено становище за допустимост на ИП спрямо ПУРН и ПУРБ. 

Във връзка с изложеното, заявеното инвестиционното предложение попада в   т. 1, 
буква “е”  и 2 „г“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно 
чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС. 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна на 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  

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

1. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложениeтo по 
чл. 93, ал. 1 ЗООС възложителят заплаща такса в размер, определен с Тарифата за 
таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и 
водите и внася писмено искане по образец съгласно приложение 6 до компетентния 
орган, към което прилага един екземпляр от информацията по приложение 2 на 
хартиен и електронен носител /който да съдържа цялата налична и приложена 
документация към процедурата/; 

   Към искането да се приложат: 
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- Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса в размер на 500 лв., 
съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на 
МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., изм. и доп.),  преведена по банков път: IBAN: BG17 
SOMB 9130 3137 0237 01;  BIC: SOMBBGSF,  при Общинска банка АД. Основание: по 
преписка с вх. №26-00-5076/А20/2019 г.  

- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да бъде 
описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно разгледани следните 
въпроси : 

 Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или 
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 
инвестиционно предложение за имоти №24102.37.188 и 24102.38.102, съгласно § 1. т. 
20 от  ДР на ЗООС.  

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други обекти и 
дейности, които са свързани с настоящото намерение; 

 Подробно описание на всички технологични дейности и процеси; 
 Техническо описание на обекта и технологична схема на предвижданията в 

стопанството за отглеждане на риба – видове риба за отглеждане, видове фуражи и 
други необходими дейности за жизнения цикъл на рибите. 

   Подробно описание на дейностите и технологията на отглеждане в стопанството; 
необходими  площи за рибностопанска дейност; техническите съоръжения за 
обслужване на стопанството; Съхранение на готовата продукция и др. 

   Да се представи подробна информация за предвижданията Ви за спортен риболов и 
бъдещи дейности свързани с спортен риболов, отдих, туристически и спортни 
мероприятия. 

   Да бъде направена прогноза за необходимите количества вода за питейни, битови и 
противопожарни нужди и източниците на водоснабдяване. 

   Прогнози за формираните отпадъчни води и алтернативи за тяхното пречистване. 
 Да бъде конкретизирано в кои случаи ще се използват сондажите кладенци и с каква 

цел и в кои сучаи ще се извършва водовземане от Дуранкулашко езеро. Да бъде дадена 
подробна информация за начините на водовземане от езерото и бъдещи количества на 
водочерпане. 

 Да бъдат конкретизирани и описани всички намерения свързани с настоящото ИП, 
предвид че в приложеното Обвързващо предложение – Приложение 11 са описани 
редица други бъдещи инвестиционни намерения, които към настоящия момент не са 
декларирани от възложителя. 

 Да се представи актуална обосновка за водовземане с имоти предмет на настоящото 
ИП. 

 В информацията по Приложение 2 от наредбата за ОВОС да се извърши задълбочен 
анализ по компоненти и фактори, като се отчете кумулативното въздействие в района и 
предижданията за бъдещото ИП. 

2. На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 
интерес компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице  

- осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2, като 
поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най-
малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от 
заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на  Община Шабла и село Дуранкулак, община Шабла. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение № 2 
Община Шабла и село Дуранкулак, община Шабла: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, 
като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) 
и на общественодостъпно място за достъпа до информацията и за 
изразяване на становища от заинтересувани лица; 

 в срок до 3 дни след изтичането на 14 дневния срок изпращат на 
компетентния орган резултатите от обществения достъп, в т.ч. по 
начина на осигуряването му по образец съгласно приложение № 7. 

3.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които за 
инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, без да се 
извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното 

разнообразие; 
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- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично разнообразие: 
Имотите предмет на ИП не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии, но поземлени имоти №24102.37.188 и 24102.38.102, землище 
на село Дуранкулак, община Шабла попадат в обхвата на Плана за управление на защитена 
местност „Дуракулашко езеро“. 

Съгласно заповедта за обявяване на защитена местност „Дуракулашко езеро“ няма 
забрани за използване на води от езерото за нуждите на рибовъдното стопанство. 

       ИП попада в границите на ЗЗ от мрежата „Натура 2000 -  ЗЗ за опазване на дивите 
птици “Дуранкулашко езеро”, с код BG0002050 определена съгласно Заповед №258/16.03.2010 
(обн. ДВ, бр. 28/2010 г.) на Министъра на околната среда и водите, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от 
Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и доп./ и ЗЗ опазване на 
природните местообитания на дивата флора и фауна “Езеро Дуранкулак”, с код BG0000154, 
определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от същия закон. 

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се констатира, че предвижданията на ИП не противоречат на режима на 
защитена зона за опазване на дивите птици “Дуранкулашко езеро”, с код BG0002050 определен 
със заповедта за обявяването й. 

Територията попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба 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 (Наредба 
за ОС, приета с пост. № 201/31.08.2007 г., ДВ, бр.73/2007 г. ), и ИП, което ще се реализира в 
нея, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от същата, и подлежи на процедура по оценка за 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4 
във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г. с изм. и 
доп.).   

    На основание чл. 31 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 (Наредбата за ОС, ДВ. 
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта с предмета и целите 
на опазване на защитените зони (ЗЗ).

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

ІІІ. По отношение на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС: 

        За приложността на изискванията на глава седма, раздел първи от ЗООС в информацията 
по Приложение 2 да представите информация за съхранение на опасни вещества на 
територията на имотите предмет на ИП. 

ІV. По отношение на изискванията на нормативната уредба по води: 

Реализирането на ИП свързано с водовземане чрез изграждане на два тръбни кладенеца и 
водовземане от повърхностен воден обект е допустимо спрямо ПУРБ 2016 -2021г. и ПУРН 
2016 - 2021г. и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при 
спазване на условията изразени в приложеното становище на БДЧР. 

Копие на писмото е изпратено до кметoвете на Община Шабла и село Дуранкулак, община 
Шабла. 

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 18.11.2019г.) 


