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СЪОБЩЕНИЕ  
по чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 
 

Представено  от  „Мако Марин“ ООД с внесената към него информация, постъпилите 
допълнителни информации с променен обхват на Вашето намерение, както и получено 
становище за допустимост от БДЧР Варна за ИП „Изграждане на стопанство за 
отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на 
рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя навеси за 
съхранение на инвентар, склад за храна, склад за инвентар и битовка за персонала“, в 
част от поземлен имот 10135.4006.305, обща площ 6 973 кв.м, площ за реализация на 
ИП съгласно последно представената документация – 3,475 кв.м, вид собственост - 
частна, вид територия - земеделска, категория 5, НТП - Деградирала орна земя, м. 
Налбанка, район Владислав Варненчик,  гр. Варна, община Варна, област Варна, стар 
номер 60305, с възложител „Мако Марин“ ООД. 
 
Във връзка с представено от „Мако Марин“ ООД с внесената към него информация, 
постъпилите допълнителни информации с променен обхват на Вашето намерение, 
както и получено становище за допустимост от БДЧР Варна за ИП „Изграждане на 
стопанство за отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен 
комплекс на рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два 
броя навеси за съхранение на инвентар, склад за храна, склад за инвентар и битовка за 
персонала“, в част от поземлен имот 10135.4006.305, обща площ 6 973 кв.м, площ за 
реализация на ИП съгласно последно представената документация – 3,475 кв.м, вид 
собственост - частна, вид територия - земеделска, категория 5, НТП - Деградирала орна 
земя, м. Налбанка, район Владислав Варненчик,  гр. Варна, община Варна, област 
Варна, стар номер 60305, с възложител „Мако Марин“ ООД, 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 българската нормативна уредба по ОВОС: 

 
Във връзка с представената информация и документация постъпила в РИОСВ-

Варна, се установи следното:  
1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда „Изграждане на стопанство за 

отглеждане на морска пъстърва в землени басейни и риболюпилен комплекс на 
рециркулационен принцип, сондаж – тръбен кладенец, поставяне на два броя 
навеси за съхранение на инвентар, склад за храна, склад за инвентар и битовка за 
персонала“, в част от поземлен имот 10135.4006.305, обща площ 6 973 кв.м, площ 
за реализация на ИП съгласно последно представената документация – 3,475 кв.м, 
вид собственост - частна, вид територия - земеделска, категория 5, НТП - 
Деградирала орна земя, м. Налбанка, район Владислав Варненчик,  гр. Варна, 
община Варна, област Варна, стар номер 60305, с възложител „Мако Марин“ ООД 

2. Настоящото ИП няма взаимовръзка с други издадени и преминали процедури по 
реда на Глава шеста на ЗООС ИП, планове и програми. 

3. Съгласно представената от възложителя информация в ПИ с идентификатор 
10135.4006.305 по КККР на гр. Варна, в участък ограничен с GPS координати: 
1. 4788861.978, 691580.099; 2. 4788859.153, 691529.218; 3. 4788852.245, 
691480.280; 4. 4788848.986, 691492.517, 5. 4788796.976, 691518. 383; 6. 
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4788837.060, 691577.291 се предвижда изграждане на сондаж /с GPS координати 
43° 12' 40.320" N, 27° 51'24.954°/ и локално пречиствателно съоръжение, поставяне 
на 8 броя правоъгълни басейни, 12 броя кръгли басейни, 4 броя кръгли басейни, 
риболюпилня, битовка за персонала, склад  за храна, склад за инвентар, навеси и 2 
бр. силози.  

 
Във връзка с изложеното, заявеното ИП самостоятелно попада в точка  2 „г“ и 1 

„е“  от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон 
подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.  
 

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-
Варна на основание 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. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за 

предложениeтo 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 и внася 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/; 

   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. №26-00-6379/2020 г.  

2. Към информацията по Приложения 2 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 
да бъде описана следната информация и е необходимо да бъдат подробно 
разгледани следните въпроси : 

 Предмет на оценката следва да е цялостното намерение, в т.ч. всички други 
обекти и дейности, които са свързани с настоящото намерение. 

 Подробно описание на всички  предвиждания и дейности. 
 Предмет на оценката да бъде не целия имот, а единствено площта определена с 

координати и описана в настоящото писмо. 
 В представената към настоящия момент информация имаше редица промени в 

намеренията отпадане на едни обекти от тях и добавяне на нови. Предвид това в 
информацията да се даде подробна и цялостна информация за предвижданията в 
ИП – обекти, подобекти, технология на отглеждане на пъстървата, макар, че на 
някои места се коментира и други видове без конкретика за какви точно.  

 Да се представи информация за целия технологичен процес, процеса на 
рецикуркулация с отделните потоци в него в зависимост от дадения басейн.  

 Да се представи  коректна обосновка съгласно забележките на БДЧР. 
 Има разлика в площите на оделните пообекти в информация с вх. 6379/А18/ на 

стр. 3 и 4 спрямо същите заявени на стр. 13. Същото се констатира в 
информация с вх. 6379/А22/. В обосновката за водочерпане фигурират други 
площи на обектите.  
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 В схематичните части не са нанесени всички обекти, които се предвиждат – н-р 
изграждане на БКТП, резервоар за противопожарни нужди и др. 

 Да се конкретизират тревните площи, които ще бъдат поливани и как ще се 
покрият нормите за това с предвиденото пречиствателно съоръжение. 

 Подробна информация за пречиствателното съоръжение, потоци отпадъци води, 
схема и начините им за използване. 

 Да се опише начина за опазване на рибарниците в заливаемите ивици на площ от 
392 кв. м. 

 Да се представи информация за начина на изграждане на всички рибарници и 
дейностите които се предвиждат за всеки един обект, засягане на земна основа и 
др. 

 В информацията да се приложи нов картен материал имайки предвид разликите 
в площите на обектите, общи площи на използване и координатни точки. 

 Да се опишат всички опасни химични вещества, които ще се съхраняват на 
площадката, начините им на съхранение както и заключенията от доклада за 
извършена класификация по чл. 103, ал. 1 на ЗООС. 

 Да се опишат количества готова продукция – тон на година и др. капацитети и 
количества, къде възниква необходимост от такива. 

 Да се опише техническата инфраструктура за достъп с прилагане на всички 
документи в тази връзка имайки предвид отново противоречивата информация 
за това, че има достъп до имота по съществуваща инфраструктура. 

 Да се опишат всички потоци отпадъчни води, прогнозни количества и др. 
 Да се извърши цялостна оценка по компоненти и фактори на база на всички 

предвиднени дейности като се отчетат специфичните особеностти на 
територията предмет на ИП. 

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 заинтересувани лица; 

- предоставя копие на искането и информацията по приложение № 2 на 
електронен носител на Община Варна и район „Владислав 
Варненчик“, община Варна. 

- В срок до 3 дни след получаването на информацията по приложение 
№ 2 Община Варна и район „Владислав Варненчик“, община Варна: 

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

4.  Обръщам внимание на разпоредбите на чл. 93, ал. 9 от ЗООС, съгласно които 
за инвестиционни предложения може да се провежда задължителна ОВОС, 
без да се извършва преценка: 

- по искане на възложителя; 
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- при наличие на обстоятелство по чл. 31, ал. 8 от Закона за 
биологичното разнообразие; 

- в случаите по чл. 156е, ал. 3 от Закона за водите. 
 

ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично 
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.  

ПИ с идентификатор 10135.4006.305 по КККР на гр. Варна, община Варна, 
област Варна, предмет на инвестиционното предложение, попада в границите на: 

1. Защитена зона за опазване на дивите птици BG0000191 „Варненско-
Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на 
министъра на околната среда и водите; 

2. Част от ПИ с идентификатор 10135.4006.305 по КККР на гр. Варна, 
община Варна, област Варна, попада в защитена местност 
„Мочурището“, обявена като „буферна зона“ със Заповед № РД-
38/21.01.2004 г. и прекатегоризирана в „защитена местност“ със Заповед 
№ РД-515/12.07.2007г. и двете на министъра на околната среда и водите.  
Участък от горецитирания поземлен имот, ограничен с GPS координати: 
1. 4788861.978, 691580.099; 2. 4788859.153, 691529.218; 3. 4788852.245, 
691480.280; 4. 4788848.986, 691492.517, 5. 4788796.976, 691518. 383; 6. 
4788837.060, 691577.291, не попада в границите на защитена територия, 
обявена по смисъла на Закона за защитените територии. 

 Съгласно представената от възложителя информация в ПИ с идентификатор 
10135.4006.305 по КККР на гр. Варна, в участък ограничен с GPS координати: 1. 
4788861.978, 691580.099; 2. 4788859.153, 691529.218; 3. 4788852.245, 691480.280; 4. 
4788848.986, 691492.517, 5. 4788796.976, 691518. 383; 6. 4788837.060, 691577.291 се 
предвижда изграждане на сондаж /с GPS координати 43° 12' 40.320" N, 27° 51'24.954°/ и 
локално пречиствателно съоръжение, и локално пречиствателно съоръжение, поставяне 
на 8 броя правоъгълни басейни, 12 броя кръгли басейни, 4 броя кръгли басейни, 
риболюпилня, битовка за персонала, склад  за храна, склад за инвентар, навеси и 2 бр. 
силози. 
          В тази връзка е направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 
4, във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС, при която се установи, че предвидените 
с инвестиционното предложение дейности не противоречат на режимите определени в 
заповедта за обявяване на BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, както и на 
режимите определени в Заповед № РД-38/21.01.2004 г. и Заповед № РД-515/12.07.2007г. 
и двете на министъра на околната среда и водите, за обявяване на защитена местност 
„Мочурището“, в случай че, ИП се реализира в ПИ с идентификатор 10135.4006.305 
по КККР на гр. Варна, в участък ограничен с GPS координати: 1. 4788861.978, 
691580.099; 2. 4788859.153, 691529.218; 3. 4788852.245, 691480.280; 4. 4788848.986, 
691492.517, 5. 4788796.976, 691518. 383; 6. 4788837.060, 691577.291. 
 

   Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху BG0000191 
„Варненско-Белославско езеро”, ще бъде извършена в рамките на процедурата за 
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преценяване необходимостта от ОВОС. 
 
ІІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по води: 

 
Реализирането на ИП е допустимо и е в съответствие с целите и мерките за 

постигане на добро състояние на водите, ПУРБ 2016 -2021 г. и ПУРН 2016 – 2021 г. и 
няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми при спазване на 
условията изразени в приложеното становище на БДЧР. 
 

 
 
Копие на писмото е изпратено до кметовете на Община Варна и район „Владислав 

Варненчик“, община Варна и БДЧР. 
 

 

                                                                                     (отговорено от РИОСВ на 25.01.2021 г.) 


