РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 75 от Закона за водите,
директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА :
инициатива на „ДЪЛБОКА“ ООД,
за изменение на Разрешително № 22360004/09.12.2010 г.,
изменено и продължено с Решение № 1045/01.02.2013 г. и Решение № 19/16.03.2017 г.,
за ползване на воден обект – Черно море
1. Цел на заявеното използване:
2. 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.

Аквакултури и свързаните с тях дейности – комплексно
стопанство за производство на миди и риба
Черно море
BG2BS000C1004
I. Заявление вх. № РР-5317/26.01.2021 г., за изменение
на Разрешително № 22360004/09.12.2010 г., изменено и
продължено с Решение № 1045/01.02.2013 г. и Решение
№ 19/16.03.2017 г., от „ДЪЛБОКА“ ООД. Исканото
изменение е за поставяне (монтаж) на 7 броя садки за
риба, с обща площ от 950 м2, която е част от
разрешената производствена площ от 16 500 м2.
II. Заявеното ползване на повърхностен воден обект –
Черно море попада в обхвата на крайбрежно водно
тяло „От нос Каликра до Каварна“ с код:
BG2BS000C1004.
Съгласно
ПУРБ
2016-2021г.
разглежданото водно тяло е определено в умерено
екологично и неизвестно химично състояние, с
елементи за качество, по които не е постигната
поставената цел: МЗБ, ФП, МФБ и кислородни условия
(разтворен О2).
За водното тяло са поставени следните цели:
Предотвратяване влошаването на екологичното
състояние; Опазване, подобряване и възстановяване на
водното тяло за постигане на добро екологично
състояние: - постигане и запазване на добро
екологично състояние по биологични елементи - МЗБ,
ФП, МФБ; - постигане и запазване на добро
екологично състояние по физикохимични елементи кислородни условия (разтворен О2); Постигане и
запазване на добро химично състояние.
Предвидените дейности попадат в Зона за опазване на
стопански ценни видове риби и други водни
организми, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 4 от ЗВ с код:

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33
тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

BG2FSWBS000C1004 и Зони за опазване на черупкови
организми, съгласно чл. 119а, ал.1, т. 4 от ЗВ с код:
BG2SFW92 и наименование „н. Иканталък – рез.
Калиакра“.
Съгласно ПУРН, заявеното ползване не попада в
обхвата на определен район със значителен
потенциален риск от наводнения. В ПоМ на ПУРН
няма
заложени
конкретни
мерки,
касаещи
предвиденото ползване на Черно море.
3. Системи или съоръжения, чрез
които ще се реализира използването:

Исканото изменение е за поставяне (монтаж) на 7 броя
плаващи мрежови садки за риба, разположени в
празните пространства на мидената ферма без да
излизат извън нейните граници по издаденото
разрешително и са с габаритни размери както следва:
Клетка 1 – 10х10м = 100 м2
Клетка 2 – 10х10м = 100 м2
Клетка 3 – 15х10м = 150 м2
Клетка 4 – 15х10м = 150 м2
Клетка 5 – 15х10м = 150 м2
Клетка 6 – 15х10м = 150 м2
Клетка 7 – 15х10м = 150 м2

4. Проектни параметри на
използването:

7 броя плаващи мрежови садки за риба с обща площ от
950 м2, която е част от разрешената производствена
площ от 16 500 м2, в акваторията на Черно море, с обща
разрешена площ от 34 000 м2.
Лимит на производството до 300 тона/годишно риба.

5. Условия, при които би могло да се
предостави правото за използване на
водния обект:

- Ползването на водния обект единствено за
разрешената цел;
- Упражняване на правата в определените с
разрешителното параметри на използването.

6. Място за представяне на писмени
възражения и предложения от
заинтерeсованите 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“
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