
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  

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

 

 РИОСВ гр. Шумен приема представената от възложителя „ДЕНИ ФИШ“ ЕООД,      

гр. Варна документация за инвестиционно  предложение: „Риборазвъждане и аквакултурно 

производство в съществуващ водоем- яз. Росина, общ. Търговище“ в поземлени имоти с 

идентификатори: 63077.24.13 по КК на с. Росина, общ. Търговище, 39195.6.183 по КК на с. 

Кошничари, общ. Търговище и 15103.107.20 по КК на с. Глогинка, общ. Попово, всички с 

НТП: „Язовир“ 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. 98/2018 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.67/2019 г. (Наредбата за ОВОС). 

Инвестиционното предложение „Риборазвъждане и аквакултурно производство в 

съществуващ водоем- яз. Росина, общ. Търговище“ в поземлени имоти с идентификатори: 

63077.24.13 по КК на с. Росина, общ. Търговище, 39195.6.183 по КК на с. Кошничари, общ. 

Търговище и 15103.107.20 по КК на с. Глогинка, общ. Попово, всички с НТП: „Язовир“, в 

което ще се отглеждат сладководни видове риба- шаран, бял и пъстър толстолоб, бял амур, 

бяла риба и европейски сом, които ще се хранят със зърнени култури /ечемик, пшеница, 

царевица/ и системата на организация ще бъде непълносистемно угоително стопанство 

попада в обхвата на т. 1е) „Интензивно развъждане на риба” от Приложение 2 към чл.93, 

ал.1, т.1 и 2 от ЗООС и на основание чл.93, ал.1, т. 1 от него 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 Търговище, кметство с. Росина, кметство с. 

Кошничари, община Попово, кметство с. Глогинка и БДДР гр. Плевен. 

 

 
 


