
1

Представено от „ЛИНА-Д 2010“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за 
„Изграждане на пилотна инсталация за производство на скарида в биофлок система в дворно 
място с площ 1560 кв. м, от които УПИ XVII, пл. № 214, кв. 24, с площ 1130 кв.м  и 430 кв. м, 
част от УПИ XVIII, пл. № 214, кв. 24, целият с площ 1070 кв. м по плана на с. Орлова могила, 
общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „ЛИНА-Д 2010“ ЕООД. 

Във връзка с представено от „ЛИНА-Д 2010“ ЕООД, уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за изграждане на пилотна инсталация за производство на скарида в биофлок 
система в дворно място с площ 1560 кв. м, от които УПИ XVII, пл. № 214, кв. 24, с площ 1130 
кв.м  и 430 кв. м, част от УПИ XVIII, пл. № 214, кв. 24, целият с площ 1070 кв. м по плана на с. 
Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, 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 за изграждане на пилотна инсталация за производство на скарида в биофлок 
система в дворно място с площ 1560 кв. м, от които УПИ XVII, пл. № 214, кв. 24, с площ 1130 
кв.м  и 430 кв. м, част от УПИ XVIII, пл. № 214, кв. 24, целият с площ 1070 кв. м по плана на с. 
Орлова могила, общ. Добричка, обл. Добрич, с възложител: „ЛИНА-Д 2010“ ЕООД.  

Пилотната инсталация ще бъде изградена в имот находящ се в област Добрич, община 
Добричка, село Орлова могила, ул.“Втора“4, представляващ дворно място, където ще бъде 
изградена оранжерия от 420 квадратни метра. В оранжерията ще бъдат изградени резервоари с 
вместимост 8,5 м3. Размерите на резервоарите ще са: диаметър 3 м, височина 1,30 м и полезен 
обем 1,20 м. 10 резервоара ще работят, като същинска биофлок система, а 4 резервоара ще са 
отрасно. Предвидено е сезонно отглеждане на скарида от април до септември. Общото 
количество отглеждани скариди ще бъдат 255 кг на всеки 6 месеца. 

Водата необходима за първоначално напълване на басейните е 85 м³. Водата за поддържане 
на системата е около 4 м³ на месец. За целта ще се използва наличен кладенец в имота. 
Производството практически не генерира отпадъчни води, компенсира се само водата от 
изпарения. 

След напълване на басейните в тях започва да се създава биофлок средата. Това става с 
постепенно внасяне на храна и въглероден източник. 

В отрасното ще се настаняват новодошлите постларвички. След настаняване скаридите 
започват да се хранят. Средата се поддържа с внасяне на въглероден източник и храна. Следят 
се параметрите на средата като pH, DO (разтворен кислород), TSS (тотални частици).  

След достигане на средно тегло от 1 г. скаридите се преселват в отрасните басейни. Там 
започва интензивно хранене и поддържане на биофлок средата. Там скаридите престояват до 
достигане на желано средно пазарно тегло от 20 – 25 грама. 

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, 
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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.  

ІІІ. По отношение на изискванията на Закона за водите
Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район” с изх. № ПУ-01-

142/1/16.03.2020 г. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН. 

Копие на писмото е изпратено до кметa на Община Добричка и кмета на с. Орлова могила, 
общ. Добричка   

                                                                                             (отговорено от РИОСВ на 20.03.2020 г.) 


