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Представено от „САЛВЕЛИНУС РЕЯ-ФИШ“ КД, уведомление за инвестиционно предложение 
(ИП) за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма за производство на 1500т 
сьомгова пъстърва и др. ендемични култури, разположена на 20-22 км от морския бряг, на 
траверс Крапец, общ. Шабла“ 

Във връзка с представено от „САЛВЕЛИНУС РЕЯ-ФИШ“ КД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Изграждане на автоматична офшорна Черноморска ферма за 
производство на 1500т сьомгова пъстърва и др. ендемични култури, разположена на 20-22 км 
от морския бряг, на траверс Крапец, 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: 

І. По отношение на изискванията на нормативна уредба по ОВОС: 
Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-Варна, се 

установи следното:  
Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Изграждане на автоматична офшорна 

Черноморска ферма за производство на 1500т сьомгова пъстърва и др. ендемични култури, 
разположена на 20-22 км от морския бряг, на траверс Крапец, общ. Шабла“. 

За отглеждане на видовете риба се предвижда допълнително подаване на храна-
гранулиран фураж. 

 Предвид тълкуването на дефиниции на категории проекти в Приложение I и II на 
Директивата за ОВОС, използването на техники, предназначени да повишат продукцията на 
въпросните видове извън естествения капацитет на околната среда или култура, включва 
обикновено и практиката въвеждане на допълнителен комбиниран фураж, за да се 
компенсира липсата на естествено налична храна, при гъстотата, при която животните се 
отглеждат. Този вид отглеждане се счита за интензивно развъждане на риба.

Предвид това описаното ИП попада в обхвата на точка 1, буква „е“ интензивно развъждане 
на риба от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, 
съгласно 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. На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС имате задължение за обявяване на ИП на 
интернет страницата си, ако имате такава и чрез средствата за масово осведомяване 
и/или по друг подходящ начин; 

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за предложенията 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 (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.; изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.), и внася 
писмено искане по образец съгласно Error! Hyperlink reference not valid. на 
Наредбата за ОВОС до компетентния орган, към което прилага един екземпляр от 
информацията по Error! Hyperlink reference not valid. на хартиен и електронен 
носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към 
процедурата/. 

Към искането да се приложат: 
- 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. № 26-00-9286/2019 г.;  
- Становище от Изпълнителна агенция „Морска администрация –Варна“. 
- Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС е 
необходимо да бъдат подробно разгледани следните въпроси: 

3. 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 
заинтересовани лица; 
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- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на Община Шабла и с. Крапец, общ. Шабла; 

- в срок до 3 дни след получаването на информацията по Приложение № 2 
Община Шабла и с. Крапец, общ. Шабла: 

 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като 
поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на 
обществено достъпно 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 РИОСВ-
Варна, резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването 
му по образец съгласно приложение № 7. 

ІI. По отношение на изискванията на Закона за водите: 
Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район” (БДЧР) с изх. № 05-09-

205/А5/03.06.2019г. предвидените дейности в обхвата на ИП са: 
- Допустими спрямо ПУРБ и ПУРН 2016-2021г. 
- Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и 

водните екосистеми, при условие че:  
 бъдат спазени нормативните изисквания, посочени в т. III от настоящото 

становище; 
 не се допуска замърсяване на водите /Приложение/.

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

Съгласно 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, приета с ПМС № 
201 от 31.08.2007г., в сила от 11.09.2007г.), ИП подлежи и на оценка за съвместимостта със 
ЗЗ чрез процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.  
      Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони /ЗЗ/ от мрежата 
“Натура 2000”. Най-близко разположените са: ЗЗ BG0002050 „Дуранкулашко езеро” за 
опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона 
за биологичното разнообразие и ЗЗ BG0000154 „Езеро Дуранкулак” за опазване на  
природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно изискванията на 
чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие.

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

Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Шабла и с. Крапец, общ. Шабла   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 10.06.2019г.) 


