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 БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН” 
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                     С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

   На основание чл. 75 от Закона за водите,  

   директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район”  

   ОБЯВЯВА : инициатива на „АКВА РЕСОРСЕЗ“ ЕООД, гр. Варна 

   за изменение на Разрешително № 2236 0033/14.07.2017 г., за ползване на повърхностен воден 

обект – Черно море 

1. Цел на заявеното използване: Аквакултури и свързаните с тях дейности 

 

2. Воден обект и код на  

водното тяло – предмет  

на използването: 

2а. Фактически основания, при 

които се издава 

разрешителното, включително 

състояние на водното тяло, 

определените цели и мерки в 

действащите планове за 

управление на речните басейни 

и планове за управление на 

риска от наводнения, имащи 

отношение към 

разрешителното, и друга 

специфична информация, 

определена в наредбите по чл. 

135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13. 

 

Черно море 

BG2BS000C1013 

 

Заявление входящ номер №РР-5125/17.07.2020г. от „АКВА 

РЕСОРЗЕС“ ЕООД, гр. Варна; 

Заявеното ползване на Черно море попада в обхвата на 

крайбрежно водно тяло „От Каварна до нос Галата“ с код: 

BG2BS000C1013. Съгласно ПУРБ 2016-2021г. 

разглежданото водно тяло (ВТ) е определено в умерено 

екологично и не постигащо добро химично състояние. За 

ВТ е поставена цел постигане и запазване на добро 

екологично състояние по биологични елементи (ФП и 

МФБ) и постигане и запазване на добро химично 

състояние (по физикохимични елементи – кислородни 

условия – разтворен O2 и наситеност с O2). 

Предотвратяването на замърсяването и постигане на 

добро състояние по химични елементи – DEHP; 

Предотвратяване, прогресивно намаляване и 

прекратяване наведнъж или на етапи на замърсяването от 

емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества. 

В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на добро 

екологичното състояние и постигане и запазване на добро 

химично състояние, са предвидени конкретни мерки, в 

т.ч.: „Подобряване на оценките на химичното състояние 

на повърхностните води“, с предвидено действие: 

„Събиране на информация за оценка на тенденциите в 

изменение на концентрациите на замърсители в седимент 

и биота“; „Намаляване на замърсяването от корабна и 

пристанищна дейност“ с действие: „Ограничаване на 

замърсяването на морските води чрез използване на 

подходящо оборудване при инцидентни разливи 

(скимъри, бонови заграждения и др.); „Намаляване на 

замърсяването от корабна и пристанищна дейност“ с 

действие: „Осъществяване на контрол по отношение на 

управлението на отпадъци в районите на рибарските 
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селища“; „Планирането и осъществяването на всички 

дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на 

режимите на защитените зони, постановени със 

заповедите за обявяването и плановете за управлението 

им, както и на режимите на защитените територии, 

въведени със Закона за защитените територии, заповедите 

за обявяването и плановете за управлението им“, съгласно 

Становище по ЕО №6-2/2016г. на ПУРБ. 

Съгласно ПУРН инвестиционното предложение не попада 

в определен район със значителен потенциален риск от 

наводнения. 

Заявената площ не засяга район на действие на плаващи и 

потопяеми съоръжения – специализирани риболовни 

уреди, даляни. Няма да се генерират отпадъчни води. 

3. Системи или съоръжения, 

чрез които ще се реализира 

използването: 

Изменението предвижда промяна на конструкцията на 

рибната ферма, както следва: 

– Намаляване броя на садките от 20 на 12 броя 

производствени садки – кръгли, пластмасови, полиетилен 

РЕ със следните параметри: вътрешен диаметър от 28 м 

на 25 м; външен диаметър остава 30 м; геометричната 

площ на една садка се намаля от 615 м
2
 на 491 м

2
; чистата 

(активна, работна, редуцирана) площ от 440м
2
 на 351 кв.м 

(редукция около 28,5 %); 

– Отпадат 10 броя спомагателни (помощни) садки; 
 

– 2 броя плаващи обслужващи платфоми тип несамоходен 

катамаран (за охранителната система с видеонаблюдение, 

за материали и др.) с размери 8 м х 8 м, остават 

непроменени; 

– Намаляване броя закрепващи котви на дъното на 

инсталацията от 40 на 20 броя; 

– 20 броя закрепващи (котвени) въжета (за индивидуално 

закотвяне на садките на инсталацията към дъното и 

закрепване една към друга на садките на една линия с цел 

осигуряване на стабилност и устойчивост), остават 

непроменени; 

  

Предвижда се монтажът на инсталацията да се извърши 

на един етап, а не както е записано в горецитираното 

разрешително – на два етапа. 

 

4. Място на използване на 

водите, населено място и  

ЕКАТТЕ  

Акваторията на Черно море, в район разположен източно 

от к.к. „Златни пясъци“, общ. Варна, област Варна, на 

1230 м от брега на морето. 
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5. Проектни параметри на 

използването: 

Акватория на Черно море с непроменена обща площ от 

500000м
2
, в това число: намаляване производствената 

площ от 8800м
2
 на 4212м

2
 и увеличаване на 

експлоатационната площ от 491200м
2
 на 495788м

2
, в 

крайбрежните морски води. 

Непроменени остават географските координати WGS-84 

на граничните точки: 

    т.1    43°1605.4 с.ш.     28°0317.9 и.д. 

    т.2    43°1534.7 с.ш.     28°0303.6 и.д. 

    т.3    43°1600.2 с.ш.     28°0339.0 и.д. 

    т.4    43°1529.5 с.ш.     28°0324.6 и.д. 

 

Лимит на производството до 210 т/годишно, остава 

непроменен. 

 

6. Условия, при които би могло 

да се предостави правото за 

използване на водния обект: 

 Ползването на водния обект единствено за 

разрешената цел; 

 Спазване на разрешения режим на ползване; 

 Упражняване на правата, в определения с 

разрешителното срок; 

 Упражняване на правата в определените с 

разрешителното параметри на използването; 

 Спазване на срока за изграждане на съоръжението. 

 

7. Място за представяне на 

писмени възражения и 

предложения от 

заинтересованите лица: 

Басейнова дирекция „Черноморски район“                                                 

гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“  № 33. 

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 

 

 

 

 

 

 

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 

 

 

http://www.bsbd.org/
mailto:bdvarna@bsbd.org

