
 

 

 СЪОБЩЕНИЕ  

по чл.5, ал.2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „Екуиъс“ ООД, гр. Шумен, 

ул. «Цар Иван Александър» № 81, ет. 4, ап.2 документация за инвестиционно  предложение: 

„Разработване и експлоатация на иновативен проект за устойчива интегрирана технология 

за култивиране на риби за консумация и разработване на биотехнологични параметри за 

повишаване на имунния статус на отглежданите риби, включващи методи, намаляващи 

отрицателното въздействие върху околната среда“ в ПИ №58222.111.96 по Кадастралната 

карта на гр. Велики Преслав с площ 3800 кв.м. и НТП: „Мера“ като информиране на 

компетентния орган по околна среда по реда на чл.95, ал.1 от Закона за опазване на 

околната среда /ЗООС/, (обн. ДВ, бр.91/ 2002 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 17/2019 г.), чл.4, 

ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда, обн. ДВ, бр.25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр.3/2018 г., (Наредбата за 

ОВОС). 

 С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на иновативна 

многоетажна рециркулационна система за отглеждане на налим /михалца/ за консумация и 

за извършване на научно-изследователска и развойна дейност и обучения. Рибите ще се 

отглеждат във вани от пропилен, които са включени в рециркулационния режим на водата. 

Тази система ще бъде интегрирана с аквапонно производство (култивиране на зеленчуци, 

цветя, подправки и други растителни видове), което ще подобри технологичните параметри 

на производствения цикъл, ще допринася за икономически ефективно пречистване на 

рециркулиращата вода и ще осигурява диверсификация на продуктите, предлагани от 

дружеството. Налимът за консумаиця ще се храни активно през цялата година като ще се 

използва гранулиран фураж. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т.1е) Приложение 

№2 към чл.93, ал.1, т.1 и 2 от ЗООС „Интензивно развъждане на риба” и на основание 

чл.93, ал.1, т.1 от закона подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС 

по реда на Наредбата за ОВОС. 

Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ гр. Шумен.                                        

 Съгласно чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

за съвместимостта /ОС/ на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/11.09.2007 г.), следва да се 

извърши процедура по реда на Наредбата, чрез процедурата по преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС по реда на ЗООС, при спазване на специалните 

разпоредби на ЗБР. 

 

 Копие на писмото е изпратено в Община Велики Преслав и Басейнова дирекция 

„Черноморски район“ гр. Варна. 

 

 
 


