Представено от Сдружение за напояване „Акваполи“, уведомление за инвестиционно
предложение (ИП) за „Риборазвъждане на шаран, толстолоб, амур и сом“ в язовир „Брестак-2“
в землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол
Във връзка с представено от Сдружение за напояване „Акваполи“ уведомление за
Инвестиционното предложение (ИП) предвижда ползване на повърхностен обект-язовир
Брестак-2, находящ се в ПИ № 06416.105.13, землище на с. Брестак, общ. Вълчи дол за
риборазвъждане на шаран, толстолоб, амур и сом, без използване на съоръжения за
осъществяване на дейността., 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 ползване на повърхностен обект-язовир
Брестак-2, находящ се в ПИ № 06416.105.13, землище на с. Брестак, общ. Вълчи дол за
риборазвъждане на шаран, толстолоб, амур и сом, без използване на съоръжения за
осъществяване на дейността. За отглеждане на видовете риба се предвижда допълнително
подаване на храна-традиционни фуражи, жито, ечемик, кюспе и др. Предвижда се и
любителски риболов. За целта ще бъдат обособени риболовни места по брега. В близост до
язовира се предвижда да бъде разположена временна преместваема сграда от олекотена
конструкция.
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. Уведомяване на кметовете на Вълчи дол и с. Брестак, общ. Вълчи дол 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. Общината и кметството от своя страна обявяват
инвестиционното предложение на интернет страницата си;
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 Наредбата за ОВОС до компетентния орган,
към което прилага един екземпляр от информацията на хартиен и електронен
носител /който да съдържа цялата налична и приложена документация към
процедурата/.
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 наймалко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от
заинтересовани лица;
- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на
електронен носител на община Вълчи дол и кметство в с. Брестак, общ.
Вълчи дол.
- в срок до 3 дни след получаването на информацията по Приложение №
2 община Вълчи дол и кметство в с. Брестак, общ. Вълчи дол:
 осигуряват обществен достъп до информацията за най-малко 14 дни, като
поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на
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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 РИОСВВарна, резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването
му по образец съгласно приложение № 7.

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.
Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони /ЗЗ/ от мрежата “Натура
2000”. Най-близко разположената е ЗЗ BG0000107 „Суха река” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, 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.

Копие на писмото е изпратено до кметовете на общ. Вълчи дол и с. Брестак, общ. Вълчи
дол

(отговорено от РИОСВ на 24.07.2018г.)
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