Представено от „МЕКСИКО –Р“ ООД, с. Болярци, Община Садово, уведомление за
инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на ферма за отглеждане на култивирана черна
мида Mytilus galloprovincialis Lam и садково стопанство за отглеждане на риба Salmo Labrax в
акваторията на Черно море
Във връзка с представено от „МЕКСИКО –Р“ ООД уведомление за ИП за “Изграждане на
ферма за отглеждане на култивирана черна мида Mytilus galloprovincialis Lam и садково
стопанство за отглеждане на риба Salmo Labrax в акваторията на Черно море, 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 глава шеста, раздел трети от ЗООС:
Приемам представеното уведомление за гореописаното ИП като информиране на
компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на
околната среда /ЗООС; ДВ. Бр. 91/2002 г., изм. и доп./ и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и
реда за извършване на ОВОС /ДВ, бр.25/2003г., изм. и доп./.
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 точка 1, буква „е“ интензивно развъждане на риба от Приложение № 2 към чл. 93, ал.
1, т. 1 и 2 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. Уведомяване на кмета на община Каварна и засегнатото население за цялостното
намерение, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, с информация,
съобразена с изискванията на чл. 4, ал. 3 от същата наредба. Кметът на общ. Каварна от своя
страна обявява ИП на интернет страницата си.
2. Внасяне на 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/;
ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от
разнообразие:

Закона за биологичното

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 територии /ЗТ/ по
смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на ЗЗ от мрежата “Натура
2000”- защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
BG0000573 „Комплекс Калиакра”, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 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.
ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по води.
Съгласно становище на Басейнова дирекция „Черноморски район” с център Варна с изх.
№05-09-55/А1/18.05.2018 г. предвидените дейности попадат в обхвата на:
 Крайбрежни морски води „от н. Калиакра до Каварна“ с код BG2BS000C1004,
определено в умерено екологично, неизвестно химично състояние, с поставени цели:
Предотвратяване влошаването на екологичното състояние; Опазване, подобряване и
възтановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние; Постигане и
запазване на добро химично състояние.
 Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, касаещи ИП:
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-

ИП попада в границите на зона с код BG2SFW92 от определените в ПУРБ „Крайбрежни
морски води, осигуряващи условия за живот и възпроизводството на черупкови
организми“ по чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите;
- ИП попада в зона за опазване на стопански ценни видове риби и други водни
организми с код BG2FSWВS000С1004 по чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите;
 Зона по Натура 2000 за опазване на местообитанията „Комплекс Калиакра”, с код
BG0000573;
 Зона по чл. 119а, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, определена или обявена за опазване на
местообитания и биологични видове, в която поддържането или подобряването на състоянието
на водите е важен фактор за тяхното опазване с код BG2BS000C1004.
 Бъдещото намерение е допустимо спрямо ПУРБ.
Копие на писмото е изпратено до кмета на община Каварна
(отговорено от РИОСВ на 04.06.2018г.)
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