Представено от възложителят уведомление за инвестиционно предложение (ИП)
свързано с кандидатстване за финансиране за технологично оборудване и
пречиствателна станция по мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и
аквакулти, изграждане на мобилна пречиствателна станция за пречистване на
промишлени отпадъчни води“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
Предвидените дейности, свързани с реализацията на ИП, ще се осъществят в урегулиран
поземлен имот (УПИ) XIII, с площ: 5 942 кв. м, кв. 27, по плана на село Славеево, община
Добричка, област Добрич, с възложител: „Бул аква фиш“ ООД, село Прилеп, община
Добричка
След преглед на представената информация се установи следното:
Реализацията на настоящото ИП има връзка с следните издадени административни
актове по реда на глава VI от ЗООС и чл. 31 от ЗБР:
 Решение № ВА 62-ПР/2012 г. на директора на РИОСВ-Варна, за ИП:
„Риболюпилня за аквакултури-рециркулационна система и/или разширение на ферма за
аквакултури към ферма за интензивно отглеждане на аквакултури и преработка на
аквакултури” в УПИ XII, кв. 27, УПИ X, кв. 27 и имот ІІ, кв. 27 - в стопански двор, по
плана на с. Славеево, общ. Добричка, с възложители: „БУЛ АКВА ФИШ” ООД.
 Решение № ВА 143-ПР/2012 г. на директора на РИОСВ-Варна, за ИП:
„Изграждане на вертикален турбинен генератор” в ПИ с идентификатор 66946.50.2, с
начин на трайно ползване – за стопански двор, трайно предназначение на територията –
урбанизирана, в землището на с. Славеево, общ. Добричка, с възложители: „БУЛ АКВА
ФИШ” ООД, представляващо „изменение“ на Решение № ВА 62-ПР/2012 г. на директора
на РИОСВ-Варна по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.
 Решение № ВА 112-ПР/2014 г. на директора на РИОСВ-Варна, за ИП:
“Изграждане на вертикален турбинен генератор с мощност до 100 kW” в ПИ с
идентификатор 66946.50.2, с начин на трайно ползване – за стопански двор и трайно
предназначение на територията – урбанизирана, в землището на с. Славеево, общ.
Добричка, с възложители: „БУЛ АКВА ФИШ” ООД, представляващо „изменение“ на
Решение № ВА 62-ПР/2012 г. на директора на РИОСВ-Варна по смисъла на чл. 93, ал. 1, т.
2 от ЗООС.
Предвижда се закупуване и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване
за разширение на съществуващият производствен процес и мобилна пречиствателна
станция за пречистване на отпадни води. Към асортимента от произведени продукти в
резултат на съществуващото производство се предвижда да се добави чрез реализация на
настоящото инвестиционно намерение и производство на рибни продукти от мляно рибно
месо получено при дълбочинната обработка на рибата,заготовки от рибно
месо,мариновани, солени,кайзеровани, пушени, сушени рибни продукти, рибни колбаси в
т. ч. трайно варено пушени колбаси, сурово сушени колбаси, деликатеси, производство на
рибни пастети на основата на есетрово пушено месо, производство на разбит хайвер.
Ще се закупи следното ново технологично оборудване:
1. Месомелачна машина;
2. Кутер машина – 2 бр.;
3. Вакуумпълначна машина – 3 бр.
4. Полуавтоматичен пневматичен клипсатор, подходящ за всякави естествени и
изкуствени обвивки с автоматично поставяне на окачки;
5. Вакуум тумблер;
6. Еднокамерна вакуум-пакетираща машина;
7. Пароварилна кабина;
8. Инжектор;
9. Автоклав, вертикален;
10. Машина за рязане на слайсове;
11. Електронна търговска везна с принтер за етикети;
12. Машина за стековане;
13. Шоков замразител;
14. Сепаратор;
15. Мобилна пречиствателна станция за пречистване на промишлени отпадни води
с капацитет на преработка – до 20 куб. м. на ден. Съоръжението работи с използване на
технология на микродъгова обработка във въртящи се магнитни полета като почистената
вода е до необходимото качествоза използване за технологични нужди.
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Закупуването на ново оборудване е свързано с намерението за разширение на
съществуващо производство в цех за преработка на аквакултури. Оборудването ще бъде
монтирано в УПИ XIII, кв. 27, по плана на с. Славеево, общ. Добричка.
Обектът е стартирал производствената си дейност през 2014 г. За монтажа и
въвеждането в експлоатация на предвиденото оборудване и пречиствателна станция с цел
разширяване на производството няма необходимост от изграждане на нова техническа
инфраструктура и не се предвижда такава.
Съгласно ИП ще се осъществяват следните производствени процеси:
- Производство
на рибни продукти от мляно рибно месо получено при
дълбочинната обработка на рибата, заготовки от рибно месо, мариновани, солени,
каизеровани, пушени, сушени рибни продукти, рибни колбаси в т. ч. трайно варено
пушени колбаси, сурово сушени колбаси, деликатеси, производство на рибни пастети на
основата на есетрово пушено месо, производство на разбит хайвер;
- преработка на отпадъчни вода в резултат на производството и влагането и за
технологичните нужди.
Предвижда се производство до 700 кг колбаси дневно или около 150 тона годишно:
300 кг. малотрайни варено пушени колбаси;
300 кг. трайни варено пушени или сурово сушени деликатесни
колбаси;
100 кг пастет от пушена есетра.
Представена е частна виза за проектиране на основание чл. 140, Закона за
устройство на територията (ЗУТ), с рег. № УТ-789/18.05.2012 г., с която се разрешава
проектиране на филтърен блок за риболюпилня, съгласно одобрен Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване, издадена от Община Добричка, за УПИ XIII –
„ферма за аквакултури и преработка“, в кв. 27 по плана на село Славеево, общ. Добричка.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и 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 (ДВ. бр.73/11.09.2007г., изм. и доп),
Ви уведомявам, че така заявеното ИП попада самостоятелно в точка 7, буква “б” от
Приложение № 2 от ЗООС и е „разширение“ на процедирана и изградена ферма за
аквакултури, което „разширение“ на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, подлежи на
преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС).
Компетентен орган за вземане на решение по преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна.
І. По отношение изискванията на нормативната уредба по ОВОС:
За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да
внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация:
1. Съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на
ОВОС сте извършите писмено уведомяване на кмета на община Добричка (представено е
копие на уведомлението, внесено в общината с вх. № Ув-26/23.08.2018 г.) и на кмета на
село Славеево, общ. Добричка (представено е копие на уведомление с рег. №
84/23.08.2018). Да се извърши уведомяване и на засегнатото население, с информация по
чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.
Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за
ОВОС, кметът на община Добричка и кмета на село Славеево, общ. Добричка от своя
страна трябва да обявят ИП на интернет страниците си.
2. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС за предложения по чл. 93, ал. 1 от ЗООС
възложителят заплаща такса в размер на 500 лв., определен с Тарифата за таксите,
които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС 136/2011 г., с изм. и доп.),
преведена по банков път:
 IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01;
 BIC: 08SOMBBGSF, при Общинска банка АД;
 Основание: по преписка с вх. № 26-00-230/24.08.2018 г.
3. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане за преценяване необходимостта от
ОВОС по образец съгласно Приложение № 6 до компетентния орган по чл. 93, ал. 3 от
ЗООС, към което е необходимо да приложите един екземпляр от подробната и мотивирана
информация по Приложение № 2, на хартиен и електронен носител. Информацията да
бъде съобразена с приложеното копие на становище с изх. № ОБ-5553-/1/31.08.2018 г. на
директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР).
При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно:
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 степента на очакваното въздействие върху атмосферния въздух, растителния и
животински свят и нивата на шума по време на строителството и експлоатацията на ИП,
вкл. кумулативно. При необходимост да се предложат конкретни мерки за
предотвратяване/намаляване на отрицателни въздействия;
 точното местоположение на ИП в границите на имота;
 да се представи информация на какво разстояние се намират най-близко
находящите се обекти, подлежащи на здравна защита, определени съгласно § 1, т. 3 от
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.
 изготвен инвестиционен проект/обяснителна записка за предвидената за
изграждане пречиствателната станция;
 в случай на образуване на утайки от експлоатацията на мобилната
пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води, същите да се посочат в тон/г.
и да се управляват в съответстие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и
Наребта за реда и начина за оползптворяване на утайки от пречистването на
отпадъчни води чрез употребата им в земеделието;
 да се уточни за какви технологични нужди ще бъдат използвани пречистените
отпадъчни води след ПСОВ.
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично
разнообразие.
Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ.
бр.77/09.08.2002 г., изм и доп.) 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), ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени
територии по смисъла на Закона за защитените територии, не попада в границите на
защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко
разположените ЗЗ са:
 ЗЗ BG0002082 “Батова”, обнародвана в Държавен вестник със Заповед № РД
– 129/10.02.2012 г. (обн. ДВ, бр. 22/2012 г.), изм. и доп. със Заповед № РД – 389/07.07.2016
г. (ДВ, бр. 59/2016 г.) на министъра на околната среда и водите (ОСВ), за опазване на
дивете птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР;
 ЗЗ BG0000102 “Долината на река Батова”, без заповед за обявяването й на
министъра на ОСВ, за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна,
определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените
зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване необходимостта от
ОВОС.
Приложение: Копие на становище с изх. № ОБ-5553-/1/31.08.2018 г. на директора
на БДДР.
Копие на писмото е изпратено до кмета на Общ. Добричка и кмета на село
Славеево, общ. Добричка.
Отговорено от РИОСВ-Варна: 10.09.2018 г.
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