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ОПОР Обща политика в областта на рибарството 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият Доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната 

среда при прилагането на Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР) е 

изготвен в изпълнение на Договор № РД 51-67/21.06.2022 г. между Министерство на 

земеделието (МЗм) и „П-Юнайтед“ ЕООД.  

Отнася се за първите три години от прилагането на програмата - периода от 

13.11.2015 г. (датата на одобряване на ПМДР 2014-2020 г. от Европейската комисия (ЕК) 

до 31.12.2018 г.  

С изготвения доклад се постигат следните цели: 

• изпълнение на изискванията относно наблюдението и контрола на 

въздействието върху околната среда при прилагането на ПМДР 2014-2020 г. съгласно 

Становище по ЕО № 11-7/2014 г. на министъра на околната среда и водите, с което е 

съгласуван проекта на програмата; 

• установяване, предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно 

отстраняване на неблагоприятните последствия при прилагането на ПМДР 2014-2020 г. 

върху околната среда, населението и човешкото здраве.  
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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПМДР 2014-2020 г. И ИЗПЪЛНЕНИЕТО Ѝ 

ЗА ПЕРИОДА 13.11.2015 г. - 31.12.2018 г. 

I.1. Същност, процедура по екологична оценка, одобрение и изменения на 

ПМДР 2014-2020 г. до 31.12.2018 г.  

ПМДР е изготвена съобразно Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент 

и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство 

(ЕФМДР) и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 

1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския 

парламент и на Съвета. 

ПМДР 2014 - 2020 г. допринася към следните тематични цели (ТЦ) на Общата 

стратегическа рамка: 

• ТЦ 3: Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и 

на селскостопанския сектор и на сектора на рибарството и аквакултурите; 

• ТЦ 4: Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във всички 

сектори; 

• ТЦ 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната 

ефективност; 

• ТЦ 8: Насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността 

за работната сила. 

Стратегията на ПМДР подпомага осъществяването на основните цели и приоритети 

на ЕС за периода 2014-2020 г., насочени към жизнеспособност, конкурентоспособност и 

екологична устойчивост в секторите на рибарството и аквакултурата и насърчаване на 

социалното сближаване и разкриването на работни места в зависими от рибарството 

общности. По този начин тя подкрепя постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ 

за ускорен, устойчив и приобщаващ растеж.  

Общата цел на подкрепата, предоставяна от ПМДР 2014 - 2020 г., е постигането на 

динамично, устойчиво и конкуретоспособно развитие на рибарството и аквакултурата в 

периода 2014-2020 г.  

Програмата включва мерки с принос за постигане на определените шест приоритета 

за рибарството и аквакултурите на ЕФМДР:  

Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, 

конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно 

използване на ресурсите. 

Приоритет 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, 

конкурентноспособни и основани на знания аквакултури, характeризиращи се с ефективно 

използване на ресурсите. 

Приоритет 3: Насърчаване на изпълнението на Общата политика в областта на 

рибарството (ОПОР). 

Приоритет 4: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване. 

Приоритет 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването. 

Приоритет 6. Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика 

(ИМП). 
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Освен изброените приоритети е включен и Приоритет Техническа помощ за 

осигуряване безпрепятственото изпълнение, наблюдение, оценка, информация и контрол на 

програмата и ефективно усвояване на предвидените финансови средства.  

За проекта на програмата е проведена изискващата се процедура по екологична 

оценка (ЕО) по реда на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

съвместена с оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените 

зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Процедурата е приключила със Становище по 

ЕО № 11-7/2014 г., с което програмата е съгласувана от министъра на околната среда и 

водите.  

ПМДР 2014-2020 г. е официално одобрена от ЕК на 13.11.2015 г. 

От одобрението на програмата до 31.12.2018 г. (първите три години от изпълнението 

ѝ, които са предмет на настоящия Доклад) е процедирано изменение на програмата, 

включващо промени във финансовия план по Приоритети 1 и 4, показателите на 

програмата и рамката на изпълнение – преразпределяне на финансовите ресурси и промяна 

на финансовите показатели. Изменението води до промени и в приноса на тематичните 

цели на програмата.  

За изменението, от страна на Министерство на земеделието, храните и горите е 

внесено уведомление по чл.8 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО) в Министерство на околната 

среда и водите (МОСВ). В отговор на което от страна на МОСВ – с писмо с изх.№ ЕО-

20/20.11.2018 г. е определено, че: 

• за изменението няма необходимост от провеждане на процедура по 

задължителна екологична оценка, нито на преценка за необходимостта от 

извършване на екологична оценка по реда на глава VI от ЗООС; 

• при реализацията на изменението няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони от мрежата Натура 2000,  

във връзка с което не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора 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). 

 

I.2. Изпълнение на ПМДР 2014-2020 г. за периода 13.11.2015 г. - 31.12.2018 г. 

В рамките на първите три години от прилагане на програмата – от датата на нейното 

одобряване – 13.11.2015 г. до 31.12.2018 г., изпълнението е както следва: 

• 2015 г. – ПМДР 2014-2020 г. е одобрена от ЕК на 13.11.2015 г. - до края на 

годината не са стартирали приеми на проектни 

предложения/заявленияq не са сключвани договори за изпълнение на 

проекти по програмата и не е стартирало изпълнението на проекти; 

• 2016 г. – стартирани са първите приеми на проектни предложения. 

Отворените мерки за подаване на проектни предложения/заявления по 
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Приоритети и мерки, сключените договори/заповеди за безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) и изпълнението на проектите са както следва: 

 

Таблица 1 Отворени мерки, сключени договори/заповеди за БФП и стартирало изпълнение 

на проекти през 2016 г. 

Приоритет Отворени мерки, 2016 г. 

Сключени 

договори/ 

заповеди за 

БФП, 2016 г. 

Стартирало 

изпълнение 

на проекти, 

2016 г. 

1 - - - 

2 Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в 

аквакултурите“ – сектор „Малки проекти“ 

- - 

3 Мярка 3.2. „Събиране на данни“  - - 

4 Мярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегии 

за ВОМР“  

- - 

5 Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от 

риболов и аквакултури“  
- 

- 

6 - - - 

Техническа 

помощ 

Бюджетна линия:  „Обезпечаване на 

административния капацитет на Управляващия 

орган на ПМДР 2014-2020 за периода 2016 – 

2018 г.“ 
- 

01.01.2016 г.* 

Бюджетна линия: „Повишаване на 

административния капацитет на Управляващия 

орган на ПМДР 2014-2020 и обезпечаване на 

дейностите по програмиране, оценка, 

проучвания и публичност“ 

- - 

Бюджетна линия: "Обезпечаване на 

административния капацитет на дирекция 

"Рибарство и аквакултури" - Междинно звено на 

УО на ПМДР 2014-2020 за периода 2016- 2018" 
- 

01.01.2016 г.* 

Бюджетна линия: "Обезпечаване на 

административния капацитет на Управляващия 

орган на Оперативна програма за развитие на 

сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. (ОПРСР) за 

дейности, свързани с приключването на 

ОПРСР" 

- 

01.01.2016 г.* 

Бюджетна линия: "Обезпечаване на 

административния капацитет на 

Сертифициращия орган на ПМДР 2014-2020 за 

периода 2016-2018" 
- 

01.01.2016 г.* 

* Забележка: Договорите са сключени през 2017 г., но изпълнението им стартира на 01.01.2016 г., съгласно 

периода на действие на проектите. 

• 2017 г. – отворените мерки, сключените договори/заповеди за БФП и 

проектите в изпълнение по Приоритети са както следва:  
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Таблица 2 Отворени мерки, сключени договори/заповеди за БФП и стартирало изпълнение 

на проекти през 2017 г. 

Приоритет Отворени мерки, 2017 г. 

Сключени 

договори/ 

заповеди за БФП, 

2017 г. 

Стартирало 

изпълнение 

на проекти, 

2017 г. 

1 Мярка 1.3. „Окончателно 

преустановяване на риболовните 

дейности“ 

8 Стартирало е 

изпълнение на 8-

те проекта 

Мярка 1.7. „Добавена стойност, 

качество на продуктите и използване на 

нежелания улов“ 

- 

Не са постъпили 

проектни предложения 

- 

Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, 

кейове за разтоварване, рибни борси и 

покрити лодкостоянки“ 

- 

Получени са 2 

проектни 

предложения, като в 

рамките на 2017 г. не 

са сключени договори 

за БФП 

- 

2 Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в 

аквакултурите“ 

По отворената през 

2017 г. мярка са 

постъпили 65 

проектни 

предложения.  

По предишния прием 

по мярка 2.2 в сектор 

„Малки проекти“ от 

2016 г., през 2017 г. са 

сключени 12 договора 

Стартирало е 

изпълнението на 

12-те проекта 

3 Мярка 3.1. „Контрол и изпълнение“ Няма сключени 

договори за 2017 г. 

- 

Мярка 3.2. „Събиране на данни“ 1 01.01.2014 г.* 

4 

- 

По приема от 2016 г., 

по Мярка 4.1 през 

2017 г. са сключени 14 

договора 

Стартирало е 

изпълнението на 

14-те проекта 

Мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите 

за водено от общностите местно 

развитие“ 

Постъпили 13 проектни 

предложения, като през 

2017 г. не са 

сключвани договори 

- 

5 - По приема по мярка 

5.4 от 2016 г. са 

сключени 13 договора 

за БФП  

Стартирало е 

изпълнението на 

13-те проекта 

6 - - - 

Техническа 

помощ 

- По приема от 2016 г. са 

сключени 5 договора 

изпълняват се 

 

* Забележка: Договорът е сключен през 2017 г., но изпълнението е стартирало на 01.01.2014 г.. 
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• 2018 г. – отворените мерки, сключените договори/заповеди за БФП и 

проектите в изпълнение по Приоритети са както следва:  

Таблица 3 Отворени мерки, сключени договори/заповеди за БФП и стартирало изпълнение 

на проекти през 2018 г. 

Приоритет Отворени мерки, 2018 г. 

Сключени договори/ 

заповеди за БФП, 

2018 г. 

Стартирало 

изпълнение 

на проекти, 

2018 г. 

1 Мярка 1.1. „Диверсификация и нови 

форми на доход“ 

1 Стартирало е 

изпълнението на 

проекта 

Мярка 1.6. „Опазване и възстановяване 

на биологичното разнообразие“ 

Приемът по мярката е 

открит на 13.12.2018 г., 

като през 2018 г. няма 

сключени договори 

- 

Мярка 1.7. „Добавена стойност, 

качество на продуктите и използване на 

нежелания улов“ 

2 Стартирало е 

изпълнението на 

двата проекта 

Мярка 1.8. „Рибарски пристанища, 

кейове за разтоварване, рибни борси и 

покрити лодкостоянки“ 

Получени са 4 проектни 

предложения, като 

оценката не е приключила 

до края на 2018 г. 

Сключени са 2 договора по 

приема от 2017 г. 

Стартирало е 

изпълнението на 

2-та проекта. 

2 Мярка 2.1. „Иновации в аквакултурата“ Приемът по мярката е 

открит на 31.12.2018 г., 

като през 2018 г. няма 

сключени договори 

- 

Мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в 

аквакултурите“ – сектор „Малки 

проекти“ и сектор „Големи проекти“ 

Получени са 27 проектни 

предложения. 

Сключени са 36 договора 

по приема от 2017 г. 

Стартирало е 

изпълнението на 

36-те проекта 

Мярка 2.3. „Насърчаване на нови 

производители на аквакултури, 

развиващи устойчиви аквакултури“ 

9 Стартирало е 

изпълнението на 

9-те проекта 

3 Мярка 3.1. „Контрол и изпълнение“ 17 Стартирало е 

изпълнението на 

17-те проекта 

Мярка 3.2. „Събиране на данни“ 1 Стартирало е 

изпълнението на  

проекта 

4 

Мярка 4.1. „Подготвителна помощ за 

стратегии за ВОМР“ 
- 

Изпълнени са 

14-те проекта за 

предварително 

подхомагане, по 

договорите, 

сключени 2017 г. 

Мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите 

за водено от общностите местно 

развитие“ 

Сключени са 8 договора за 

изпълнение на стратегии 

Стартирало е 

изпълнението на 

8-те проекта 

5 Мярка 5.1 „Планове за производство и 

предлагане на пазара“ 

Приемът по мярката е 

открит на 09.11.2018 г., 

като през 2018 г. няма 

- 
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Приоритет Отворени мерки, 2018 г. 

Сключени договори/ 

заповеди за БФП, 

2018 г. 

Стартирало 

изпълнение 

на проекти, 

2018 г. 

сключени договори 

Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на 

пазара“ 

Отворени са 2 приема по 

мярката, като през 2018 г. 

няма сключени договори 

- 

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите 

от риболов и аквакултури“ 

Получени са 12 проектни 

предложения, като през 

2018 г. е сключен 1 

договор 

Стартирало е 

изпълнението на 

1 проект 

6 Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за 

морската среда“ 

Получени са 2 проектни 

предложения, като през 

2018 г. не са сключвани 

договори 

- 

Техническа 

помощ 

Повишаване на административния 

капацитет на Управляващия орган на 

ПМДР и обезпечаване на дейностите по 

програмиране, оценка, проучвания и 

публичност 

1 Стартирало е 

изпълнението на 

проекта. 

 

В Таблици 4-10 по-долу е представена информация за проектите по Приоритети, 

изпълнявани в периода 13.11.2015-31.12.2018 г., в т.ч. за проведените процедури по реда 

на глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР с цел определяне на проектите (оцветени са 

клетките от последната колона, за проектите, за които в крайните актове има поставени 

условия), за които в т. III на настоящия Доклад е направен анализ на начина и степента на 

изпълнение на мерките и условията от постановените крайни актове по описаните 

процедури: 
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Таблица 4 Изпълнение по Приоритет 1: Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано 

на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите в периода 2015-2018 г. 

№ 

Мярка по 

ПМДР 2014-

2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по изпълнението на 

проекта в периода от 13.11.2015 – 

31.12.2018 г. 

(дата на сключване/ подписване на 

Договора/ Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап на 

изпълнение към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

1 1.3. Проект „Нарязване на риболовен кораб „Свети 

Георги“ за скрап“ 

Бенефициер: ЕЛЕКТА ЕООД 

Сключване: 20.12.2017 г. 

Стартиране: 20.12.2017 г. 

Приключване: 20.03.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

процедури. 

2 1.3. Проект „Окончателно преустановяване на 

риболовни дейности на риболовен кораб Света 

Марина“ 

Бенефициер: ЕЛЕКТРИКЪЛ МАРИНЕ ШИП 

СЕРВИСЕС ЕООД 

Сключване: 21.12.2017 г. 

Стартиране: 21.12.2017 г. 

Приключване: 21.03.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

процедури. 

3 1.3. Проект „Окончателно преустановяване на 

риболовни дейности на риболовен кораб ШБ 

5868“ 

Бенефициер: КАРИЯ-ФИШ ООД 

Сключване: 21.12.2017 г. 

Стартиране: 21.12.2017 г. 

Приключване: 21.12.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

процедури. 

4 1.3. Проект „Окончателно преустановяване на 

риболовни дейности на риболовен кораб 

Нереида“ 

Бенефициер: КИРОВ-МИТКО КОСТАДИНОВ 

ЕТ 

Сключване: 21.12.2017 г. 

Стартиране: 21.12.2017 г. 

Приключване: 21.03.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

процедури. 

5 1.3. Проект „Окончателно преустановяване на 

риболовни дейности на риболовен кораб „Аги“ 

Бенефициер: ПОЛИ ФИШ ЕООД; 

Сключване: 21.12.2017 г. 

Стартиране: 21.12.2017 г. 

Приключване: 21.03.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

процедури. 

6 1.3. Проект „Окончателно преустановяване на 

риболовни дейности на Риболовен кораб „Свети 

Мартин“ 

Бенефициер: СЕВЕР-ЕКСПОРТ ООД 

Сключване: 21.12.2017 г. 

Стартиране: 21.12.2017 г. 

Приключване: 21.03.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

процедури. 

7 1.3. Проект „Окончателно преустановяване на 

риболовни дейности на риболовен корам БЧ5307“ 

Бенефициер: СЕЛИН 09 ЕООД; 

Сключване: 21.12.2017 г. 

Стартиране: 21.12.2017 г. 

Приключване: 21.03.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

процедури. 

8 1.3. Проект „Окончателно преустановяване на 

риболовни дейности Бс1505“ 

Бенефициер: ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ И 

Сключване: 20.12.2017 г. 

Стартиране: 20.12.2017 г. 

Приключване: 20.03.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

процедури. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 2014-

2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по изпълнението на 

проекта в периода от 13.11.2015 – 

31.12.2018 г. 

(дата на сключване/ подписване на 

Договора/ Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап на 

изпълнение към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

ТУРИЗЪМ ЕООД 

9 1.7 Проект „Добавена стойност, качество на 

продуктите и използване на нежелания улов на 

фирма "Аква фиш 70" ООД“ 

Включва: Закупуване на товарен микробус с 

двигател Евро 6, снабден с оборудване за 

минусови температури. 

Бенефициер: "Аква фиш 70" ООД 

Сключване: 19.11.2018 г. 

Стартиране: 19.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е приключил в 

отчетния период 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл.31 от ЗБР 

процедури. 

10 1.7 Проект „Добавяне на стойност към продуктите от 

риболов, посредством внедряване на преработка 

на собствен улов на борда на риболовни кораби“ 

Включва: Внедряване на борда на двата 

риболовни кораба на преработки за 

непосредствена обработка на уловената риба и 

закупуване на специализирано транспортно 

средство за транспортиране на продукцията. 

Бенефициер: ЛАВРАК ЕООД 

Сключване: 13.11.2018 г. 

Стартиране: 13.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е приключил в 

отчетния период 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл.31 от ЗБР 

процедури. 

11 1.8 Проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в 

акваторията северно от кв. 54, по плана на кв. 

Крайморие, Община Бургас“ 

Бенефициер: Община Бургас 

Сключване: 06.06.2018 г. 

Стартиране: 06.06.2018 г. 

Приключване: проектът не е приключил в 

отчетния период 

Проведена е процедура по ОВОС, 

съвместена с процедура по ОС за 

проектното предложение, приключила с 

Решение № БС-4-ПР/12.01.2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС на директора на 

РИОСВ-Бургас, с което е преценено „да не 

се извършва ОВОС“. 

12 1.8 Проект „Модернизация и реконструкция на 

рибарско пристанище „Карантината“, местност 

„Карантината“, район „Аспарухово“, община 

Варна“ 

Бенефициер: Община Варна 

Сключване: 18.05.2018 г. 

Стартиране: 18.05.2018 г. 

Приключване: проектът не е приключил в 

отчетния период 

Проведена е процедура по ОВОС, 

съвместена с процедура по ОС за 

проектното предложение, приключила с 

Решение № ВА-102-ПР/2016 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС на директора на 

РИОСВ-Варна, с което е преценено „да не 

се извършва ОВОС“. 
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Таблица 5 Изпълнение по Приоритет 2: Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентноспособни и 

основани на знания аквакултури, характeризиращи се с ефективно използване на ресурсите за периода 2015-2018 г.  

№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

1 2.2 Проект „Подобряване на условията за отглеждане на 

аквакултури в рибарник с. Мирянци“  

Включва: закупуване и монтиране на Геомембранно 

съоръжение в един от земните басейни, закупуване на аератори 

за подобряване на условията на живот в геомембранното 

съоръжение, закупуване на помпа за обслужване на басейна с 

маточното стадо и инвестиране в подобряването на 

безопасността и условията на труд на работниците 

Бенефициер: „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК“ ООД 

Сключване: 18.07.2017 г. 

Стартиране: 18.07.2017 г.  

Приключване: 18.10.2017 г.  

За проектното предложение, съгласно 

писмо с изх.№ КД-01-13/14.02.2014 г. на 

РИОСВ-Пазарджик не е необходимо 

провеждане на нова процедура по глава 

шеста на ЗООС, а извършената преценка за 

вероятна степен на отрицателно 

въздействие показва, че изменението на 

инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху 

защитените зони. 

2 2.2 Проект „Подобряване на условията за отглеждане на 

аквакултури в рибарник с. Величково“  

Включва: закупуване на 48 броя Аератори за спомагане 

внасянето и обогатяването на кислород във водата; люпилна 

система от два люпилни апарата, която спомага 

репродуктивно-производствената дейност; 8 броя мрежи за 

садките и лични предпазни средства и специално работно 

облекло 

Бенефициер: „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД 

Сключване: 18.07.2017 г. 

Стартиране: 18.07.2017 г.  

Приключване: 18.10.2017 г. 

За проектното предложение, съгласно 

писмо с изх.№ ПД-01-3722/12.10.2016 г. на 

РИОСВ-Пазарджик не е необходимо 

провеждане на нова процедура по глава 

шеста на ЗООС, а извършената преценка за 

вероятна степен на отрицателно 

въздействие показва, че изменението на 

инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

защитените зони. 

3 2.2 Проект „Модернизация и подобряване на условията за труд на 

рибовъдна ферма „Агов дол“, с. Власатица 

Включва: Доставка на теглителна техника – трактор с 

прикачен инвентар, машини и оборудване (моторна коса, 

моторни помпиинверторен мотогенератор, 3D сонар със сонда 

и стойка), надуваема лодка с ел. двигател, предпазно работно 

облекло. 

Бенефициер: „Сан Марко 2007“ ЕООД 

Сключване: 07.07.2017 

Стартиране: 10.07.2017  

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл.31 от ЗБР 

процедури. 

 

4 2.2 Проект „Продуктивни инвестиции в Рибовъдно стопанство 

„Топлика“, находящо се в с. Бенковски, общ. Мирково, област 

Софийска“ 

Включва: Закупуване на 10 бр. съоръжения за окислородяване 

(аератори) и специално работно облекло и лични предпазни 

средства 

Бенефициер: „АГАМЕМНОН-1“ ЕООД 

Сключване: 18.07.2017 г. 

Стартиране: 18.07.2017 г. 

Приключване: 18.10.2017 г. 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение 

„Реконструкция и обновяване с 

разширение на съществуващата люпилня“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № СО-58-ПР/2017 

г. на директора на РИОСВ-София, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“. 

Проектното предложение е част от 

инвестиционното предложение.  

5 2.2 Проект „Модернизация и подобряване условията на труд и 

безопасност в „Аква ленд БВБ“ ЕООД“, с. Борован 

Включва: Закупуване на сервизен плавателен съд; закупено 

оборудване с което ще се въведат нови, по-добри техники за 

Сключване: 18.07.2017 г. 

Стартиране: 18.07.2017 г. 

Приключване: 18.01.2018 г. 

Проектът не подлежи на регламентираните 

в глава шеста на ЗООС и чл.31 от ЗБР 

процедури. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

риболов за намаляване на въздействието от риболовните 

дейности; закупен и поставен преместяем обект за продажба 

на дребно на собствено произведена продукция от аквакултури; 

закупуване на генератор, водна помпа, теглителна техника - 

трактор с ремарке и закупени лични предпазни средства и 

специално работно облекло за работещите в стопанството. 

Бенефициер: „Аква ленд БВБ“ ЕООД“ 

6 2.2 Проект „Закупуване и инсталиране на фотобиореактор в 

оранжерия за отглеждане и преработка на водорасли“, с. 

Каменар, община Поморие 

Включва: Закупуване и инсталиране на фотобиореактор за 

увеличаване качеството на отглежданата спирулира, без 

увеличаване на капацитета на производството. 

Бенефициер: „АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

Сключване: 18.07.2017 г. 

Стартиране: 18.07.2017 г. 

Приключване: 18.01.2018 г. 

Съгласно писмо с изх.№ 9331/16.12.2015 г. 

на РИОСВ-Бургас проектното 

предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 

2 от Наредбата за ОС – не подлежи на 

регламентираните по реда на глава шеста 

от ЗООС процедури. 

7 2.2 Проект „Модернизация на съществуваща ферма за отглеждане 

на африкански сом“, с. Баня, община Панагюрище 

Включва: Доставка и монтаж на роботизирана система за 

хранене на риба и на предпазно работно облекло 

Бенефициер: „ЕЛМЕТ“ ЕООД 

Сключване: 31.07.2017 г. 

Стартиране: 31.07.2017 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Към досието на проектното предложение 

не е представено становище/решение на 

компетентния орган по реда на глава шеста 

на ЗООС и чл. 31 на ЗБР. 

8 2.2 Проект „Модернизиране на рибовъдно стопанство „Елешница“, 

енергийно ефективни мерки и подобряване на условията на 

труд“, с. Гроздьово 

Включва: Закупуване на 10 бр. фотоволтаични LED лампи за 

Сключване: 18.07.2017 г. 

Стартиране: 18.07.2017 г. 

Приключване: 18.12.2017 г. 

Съгласно писмо с изх.№ 26-00-

1223(1)/24.02.2017 г. на РИОСВ-Варна 

инвестиционното предложение за 

„Модернизация на рибовъдно стопанство 



 

12 

 

№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

осветяване на алеи около земно-насипни басейни; 2 бр. косачки 

за подводно косене на тръстика; 1 бр. инкубаторен шкаф за 

люпене на пъстърва с 10 чекмеджета; 6 бр. люпилни апарати; 6 

бр. газови оръдия (за предпазване на стопанството от диви 

хищници и птици); система за видео наблюдение, лични 

предпазни средства и специално работно облекло.  

Бенефициер: „ЕЛСЕД ВАРНА“ АД 

„Елешница“, енергийно ефективни мерки и 

подобряване на условията на труд“ попада 

в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС.  

9 2.2 Проект „Осъвременяване и модернизация на рибовъдно 

стопанство „Овчарица“, гр. Раднево 

Включва: Доставка на трактор, квадрокоптер (за наблюдение, 

събиране на информация за състоянието на водата и 

селектиране на рибните пасажи, улесняване на охраната на 

водоема и предотвратяване на бракониерски набези), 4 бр. 

лодки с двигател; предпазно работно облекло. 

Бенефициер: „НОМИКОМ-ФИШ“ ООД 

Сключване: 07.07.2017 г. 

Стартиране: 10.07.2017 г. 

Приключване: 10.10.2017 г. 

Съгласно писмо с изх.№ КОС-01-

1102/30.03.2012 г. на РИОСВ – Стара 

Загора не е неоходимо извършването на 

нова процедура за преценяване на 

необходимостта от ОВОС и оценка на 

съвместимостта и издаване на решение за 

инвестиционното предложение.  

10 2.2 Проект „Модернизация на рибовъдна ферма „Скалица“, с. 

Скалица 

Включва: Доставка на грип, машини и оборудване, сервизен 

плавателен съд и двигател, предпазно работно облекло. 

Бенефициер: „Стоянови груп“ ООД 

Сключване: 07.07.2017 

Стартиране: 10.07.2017 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Съгласно писмо с изх.№ КОС 01-

4538/16.11.2012 г. на РИОСВ-Стара Загора 

за реализация на инвестиционното 

предложение не е необходимо мотивирано 

решение за преценка необходимостта от 

ОВОС, решение по оценка на 

въздействието върху околната среда или 

решение за оценка на съвместимостта.  
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

11 2.2 Проект „Закупуване на оборудване за нуждите на фирма „Строй 

БГ 2012“ ЕООД“, гр. Раднево 

Включва: Закупуване на 2 бр. лодки; риболовен грип; фургон за 

административни нужди; лични предпазни средства. 

Бенефициер: „Строй БГ 2012“ ЕООД 

Сключване: 18.07.2017 г. 

Стартиране: 18.07.2017 г. 

Приключване: 18.09.2017 г. 

Към досието на проектното предложение 

не е представено становище/решение на 

компетентния орган по реда на глава шеста 

на ЗООС и чл.31 на ЗБР. Проектното 

предложение не попада в Приложения № 1 

и № 2 на ЗООС. 

12 2.2 Проект „Повишаване на конкурентоспособността на ФИШ 

ИНВЕСТ ООД“, гр. Монтана 

Включва: Закупуване на машина за сортиране на риба; 

двигатели за лодки 

Бенефициер: „ФИШ ИНВЕСТ“ ООД 

Сключване: 28.07.2017 г. 

Стартиране: 28.07.2017 г. 

Приключване: 28.10.2017 г. 

Към досието на проектното предложение 

не е представено становище/решение на 

компетентния орган по реда на глава шеста 

на ЗООС и чл.31 на ЗБР. 

Проектното предложение не попада в 

Приложения № 1 и № 2 на ЗООС.  

13 2.2 Проект „Разширяване, модернизация и повишаване на 

енергийната ефективност на съществуващо рибовъдно 

стопанство и подобряване на условията на труд на работещите в 

него“ 

Включва: Изграждане на надстройка над съществуващата 

люпилня – складове, лаборатория за контрол на качеството на 

водата и качеството на продукцията, битови помещения, 

оборудване за пакетиране на непочистена риба; инкубатор за 

оплоден хайвер; ЛПСОВ; лекотоварен хладилен автомобил; 

фотоволтаична инсталация на покривното пространство изцяло 

за нуждите на стопанството; без промяна в производствения 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно становище с изх.№ КПД-11-45-

/1/20.01.2017 г. на РИОСВ-Смолян 

предложението попада в обхвата на чл. 2, 

ал. 2 от Наредбата за ОС. Няма основание 

да бъде провеждана процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС и не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на глава 

втора от Наредбата за ОС. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

капацитет.  

Бенефициер: "АГРОТЕКСИМ" ЕООД 

14 2.2 Проект „Изграждане на пълносистемна ферма за отглеждане на 

скариди посредством затворена рециркулационна технология“ 

Включва: СМР по изграждане на производствена сграда, 

разделена на три зони - отглеждане на скариди, помещения за 

персонал и подготовка на готова продукция и люпилня за 

скариди; доставка и монтаж на оборудване, в т.ч. геотермална 

инсталация и соларна покривна инсталация 

Бенефициер: „БИЛЯНА“ ООД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение „Ферма за 

отглеждане на скариди“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ВТ-32-ПР/2016 г. на директора на 

РИОСВ-Велико Търново, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“. 

Решението не съдържа мерки и условия. 

15 2.2 Проект „Възстановяване и разширяване на обект за отглеждане 

на аквакултури – яз. Реката, с. Замфирово, общ. Берковица, 

област Монтана“ 

Включва: Изграждане на селскостопанска постройка за 

съхранение на продукция и инвентар в това число и помещение 

за обитаване; Ремонтни - възстановителни работи на хидро - 

техническо съоръжение язовир „Реката”; Закупуване, 

доставка и монтаж на мрежести клетки, садки и оборудване 

за нуждите на стопанство за отглеждане на аквакултури; 
Закупуване, доставка и монтаж на покривна фотоволтаична 

система; Закупуване, доставка и монтаж на система за охрана 

и, видео - контрол и наблюдение. 

Бенефициер: „КРОСС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ООД 

Сключване: 29.05.2018 г.  

Стартиране: 29.05.2018 г.  

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение 

„Възстановяване и разширяване на обект за 

отгреждане на аквакултури язовир 

„Реката“, съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № МО-26-ПР/2016 

г. на директора на РИОСВ-Монтана, с 

което е преценено „да не се извършва 

ОВОС“. 

Решението не съдържа мерки и условия. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

16 2.2 Проект „Разширение на садково стопанство със спомагателни 

обекти към него в землището на с. Могилово, община Чирпан, 

обл. Стара Загора“ 

Включва: - Изграждане на: собствена риболюпилня за дъгова 

пъстърва, аераторна система около садките в язовира, 

осветителна система в района на язовира и около садките, 

система за видеонаблюдение, мрежени клетки, фотоволтаицна 

система и генератор за резервно захранване. 

Бенефициер: „Мидалидаре Аква“ ООД 

Сключване: 14.03.2018 г.  

Стартиране: 14.03.2018 г.  

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ КОС-01-

3268/06.07.2015 г. на РИОСВ – Стара 

Загора не е неоходимо мотивирано 

решение за преценка необходимостта от 

ОВОС или решение по ОВОС и не е 

необходимо провеждане на процедура по 

реда на глава втора от Наредбата за ОС. 

17 2.2 Проект "Изграждане на садкова инсталация на фирма "МОНТ 

ФИШ" ООД", язовир "Огоста" гр. Монтана" 

Включва: Строително монтажни-работи по възстановяването 

на язовира и изграждане на садкова инсталация; внедряване на 

OHSAS 18001 за управление на здравето и безопасността при 

работа в предприятието. 

Бенефициер: "МОНТ ФИШ" ООД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение „Садкова 

инсталация (Ферма за аквакултури) за 

отглеждане на риба в плаващи мрежести 

клетки (садки) в язовир „Огоста“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № МО 18-ПР/2012 

г. на директора на РИОСВ-Монтана, с 

което е преценено „да не се извършва 

ОВОС“. 

18 2.2 Проект „Реконструкция и обновяване с разширение на 

съществуваща люпилня в рибовъдно стопанство на Агамемнон 1 

ЕООД в с.Бенковски, общ.Мирково“ 

Включва: Инвестиции в репродуктивно – производствения 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение 

„Реконструкция и обновяване с 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

процес: разширяване на люпилното стопанство за 

производство на зарибителен материал за пъстърва и есетра; 

закупуване на ново оборудване за модернизация на 

производствения процес на зарибителен материал; подобряване 

на условията на труд и безопасността на работещите и 

осигуряване на място за отдих и хранене на работниците. 

Бенефициер: „Агамемнон - 1“ ЕООД 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

разширение на съществуваща люпилня“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № СО 58-ПР/2017 

г. на директора на РИОСВ-София, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“ 

(описано и в т.4 на таблицата по-горе) 

19 2.2 Проект „Изграждане и оборудване на Ферма за отглеждане на 

риба в брегова база за отглеждане и продажба на риба “АДЕЛ-3” 

в акваторията на яз. „Брезнишки извор”, разположено в 

землището на с. Брезнишки извор, общ. Брезник“ 

Включва: Изграждане на рециркулационнa системa за 

отглеждане на зарибител до определени размери; 

фотоволтаична система и съоръжения за подобряване 

безопасността и условията на труд. 

Бенефициер: АДЕЛ-3 ЕООД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение „Ферма за 

отглеждане на риба в плаващи мрежени 

клетки /садки/ - Садкова инсталация и 

брегова база за отглеждане и продажба на 

риба „АДЕЛ-3“ в акваторията на язовир 

„Брезнишки извор“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ПЕ 24-ПР/2015 г. на директора на 

РИОСВ-Перник, с което е преценено „да не 

се извършва ОВОС“. 

20 2.2 Проект „Затворена рециркулационна система за производство на 

Есетрови риби“ 

Включва: Разширение и модернизация на съществуващото 

рециркулационно стопанство чрез изграждане на нови 

рециркулационни системи, фотоволтаична инсталация на 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г.  

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ 26-00-

4595(16)/15.11.2016 г. на РИОСВ-Варна 

промяната на възложителя на 

инвестиционното предложение не 

представлява промяна в обстоятелствата, 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

покрива на сградата, подобряване на безопасността и 

условията на труд.  

Бенефициер: АКВАКУЛТУРИ ВАРНА ООД 

при което е издадено Решение № ВА 185-

ПР/2012 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС, 

поради което не е необходимо провеждане 

на нова процедура относно 

необходимостта от извършване на 

ОВОС/ЕО и/или ОС.  

Решението не съдържа мерки и условия.  

21 2.2 Проект „"СГРАДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АКВАКУЛТУРИ" 

в поземлен имот 010015 местност "Грахорлива дъмга" в с. 

Мирянци, Община Пазарджик“ 

Включва: Закупуване на люпилна система и рециркулационни 

системи за отглеждане на зарибителен материал и павилион за 

отдих и санитарно-битови нужди за работещите на обекта. 

Бенефициер: АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД 

Сключване: 29.05.2018 г. 

Стартиране: 29.05.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

За проектното предложение, съгласно 

писмо с изх.№ КД-01-13/14.02.2014 г. на 

РИОСВ-Пазарджик не е необходимо 

провеждане на нова процедура по глава 

шеста на ЗООС, а извършената преценка за 

вероятна степен на отрицателно 

въздействие показва, че изменението на 

инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху 

защитените зони 

22 2.2 Проект „Ферма за водорасли в ПИ 000274 земл. с. Зимница общ. 

Мъглиж“ 

Включва: Строеж и оборудване на ферма за водорасли, 

дебаркадери, зона за почивка, фотоволтаична централа за 

нуждите на предприятието; обучение на персонала по 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно становище с изх.№ КОС-01-

2664/28.06.2012 г. на РИОСВ-Стара Загора 

инвестиционното предложение не попада в 

обхвата на глава шеста на ЗООС и не е 

необходимо провеждане на процедура по 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

безопасност и здраве. 

Бенефициер: АЛГАЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

реда на глава втора от Наредбата за ОС.  

23 2.2 Проект „Предприятие за производство на водораслова биомаса в 

затворена рециркулационна система, находящо се в обл. 

Пазарджик, общ. Стрелча, с. Свобода“ 

Включва: Строеж на сграда – предприятие за производство на 

водораслова биомаса; доставка на оборудване; въвеждане на 

система за безопасност на условията на труд ISO-9360, 

доставка на лични предпазни средства. 

Бенефициер: АЛГАЕ ФАРМ АД 

Сключване: 16.03.2018 г. 

Стартиране: 16.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ ПД-01-

3858/19.10.2016 г. на РИОСВ-Пазарджик 

инвестиционното предложение попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 

не подлежи на регламентираните с глава 

шеста от ЗООС процедури и не е 

необходимо провеждане на процедура по 

реда на глава втора от Наредбата за ОС. 

24 2.2 Проект „Развъждане и отглеждане на риба за свободна 

консумация и спортен риболов в язовир Лесец 1 и Лесец 

2“,Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и 

модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ 

Включва: Извършване на строително-ремонтни работи по 

подобряване производствените характеристики на водоема, 

изграждане на риболюпилня; Модернизация на аквакултурните 

стопанства, включително подобряването на условията на труд 

и безопасност за работещите в сектора; Инвестиции в 

повишаването на енергийната ефективност : Подмяна на 

дограма и врата на работни помещения, закупуване на 

климатик - енергоспестяващ.  

Бенефициер: БГ ГРУП 2016 ЕООД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: 14.12.2018 г. 

Съгласно становище с изх.№ 

7094/13.02.2017 г. на РИОСВ-Плевен 

инвестиционното предложение попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС – 

не подлежи на регламентираните по реда 

на глава шеста от ЗООС процедури и не е 

необходимо провеждане на процедура по 

реда на глава втора от Наредбата за ОС.  

25 2.2 Проект „Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от Сключване: 15.03.2018 г. Проведена е процедура по преценяване на 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен 

материал в землището на с. Сбор, община Пазарджик“ 

Включва: Извършване на СМР и оборудване за риболюпилня; 

покривна фотоволтаична инсталация; пелетен котел. 

Бенефициер: БИОХЕРБА Р ООД 

Стартиране: 15.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение „Изграждане 

и оборудване на риболюпилен комплекс от 

рециркулационен тип за производство на 

личинки и зарибителен материал“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № ПК-44-ПР/2017 

г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, с 

което е преценено „да не се извършва 

ОВОС“. 

26 2.2 Проект „Mодернизация на съществуваща ферма за миди“ 

Включва: Изграждане на нови линии за култивиране на черни 

черноморски миди – буйове, въжета, стоманобетонни котви, 

въже за култивиране на миди, памук за предене на мидени 

чорапи. 

Бенефициер: БЛЯК СИЙ ШЕЛС ООД 

Сключване: 19.11.2018 г. 

Стартиране: 19.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ 4270/21.09.2006 г. 

на РИОСВ-Варна изразява положително 

становище и подкрепя проект „Инсталация 

за отглеждане на миди и стриди“.  

Налично е и Решение № ВН 66-ОС/2009 г. 

за преценяване на вероятната степен на 

отрицателно въздействие на РИОСВ-Варна 

за съгласуване на инвестиционното 

предложение.  

27 2.2 Проект „Изграждане на ферма за отглеждане на риба в 

акваторията на Черно море“ 

Включва: Предварителни проучвания, закупуване на потопяема 

садка, водолазно оборудване, монтаж; изграждане на система 

за управление на качеството - ISO 9001:2008: ISO 9001, 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение „Изграждане 

на ферма за отглеждане на риба в 

акваторията на Черно море“, съвместена с 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

система за управление на околната среда ISO 14001:2015; 

Сертификация за безопасни условия на труд - BS OHSAS 

18001:2007. 

Бенефициер: БОН-ВИЗИЯ И РАЗВИТИЕ ООД 

ИЗПЪЛНЕНИЕ  процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ВА 115-ПР/2016 г. на директора на 

РИОСВ-Варна, с което е преценено „да не 

се извършва ОВОС“. 

28 2.2 Проект „Разширяване и модернизация на рециркулационна 

система за есетрови риби чрез допълнителен модул за 

отглеждане на производители за черен хайвер - сектор 

"Изграждане на нови, както и разширяване на съществуващи 

аквакултурни стопанства“ 

Включва: Добавяне на нов модул за отглеждане на полово зрели 

есетрови риби за добив на черен хайвер; доставка и монтаж на 

12 броя басейни, в които ще се отглеждат закупени екземпляри 

на различна възраст; техника за окачествяване на рибите 

както по пол, така и по качество и зрялост на хайвера; 

оборудване за създаване на необходимия температурен режим. 

Бенефициер: БУЛ АКВА ФИШ ООД 

Сключване: 17.05.2018 г. 

Стартиране: 17.05.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ 26-00-

5996/16.05.2017 г. на РИОСВ-Варна така 

заявеното инвестиционно предложение не 

подлежи на регламентираните по реда на 

глава шеста от ЗООС процедури и не е 

необходимо провеждане на процедура по 

реда на глава втора от Наредбата за ОС. 

29 2.2 Проект „База за изкуствено размножаване на аквакултурни 

видове.“ 

Включва: Изграждане на база за изкуствено размножаване на 

традиционни и нови стопански аквакултурни видове от 

затворен (рециркулационен) цикъл на водозахранване 

Бенефициер: Валли Фиш БГ ЕООД 

Сключване: 15.05.2018 г. 

Стартиране: 15.05.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

инвестиционно предложение „Изграждане 

на база за изкуствено размножаване на 

аквакултурни видове“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ПВ-52-ПР/2016 г. на директора на 

РИОСВ-Пловдив, с което е преценено „да 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

не се извършва ОВОС 

30 2.2 Проект „Разширяване и модернизация на аквакултурното 

стопанство на Водно Строителство Хасково АД“ 

Включва: Дейности по подготовка на ловища и закупуване на 

технологично оборудване; изпълнение на мерки за здравословни 

и безопасни условия на труд за работниците в предприятието, 

включително: внедряване и сертифициране на СУЗБТ ISO 18001 

и закупуване на работно облекло. 

Бенефициер: Водно Строителство Хасково АД 

Сключване: 04.06.2018 г. 

Стартиране: 04.06.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ ПД-129/03.04.2017 

г. на РИОСВ-Хасково за инвестиционно 

предложение „Обособяване на язовир 

„Клокотница“ за развъждане и отглеждане 

на риба и водни организми“ са проведени 

процедури по ОВОС и ОС, приключили 

със съответните решения (Решение № ХА-

111-ПР/2009 г. и Решение № ХА-4-

ОС/2011 г.), които са влезли в сила и не са 

загубили правно действие.  

31 2.2 Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПЪЛНОСИСТЕМНО СТОПАНСТВО ЗА 

ИЗКУСТВЕНО РАЗМНОЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

СТОПАНСКИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ 

РИБИ“ 

Включва: Доставка и монтаж на оборудване, насочено към 

повишаване на енергийната ефективност (покривна 

фотосоларна инсталация); оборудване за люпилня, за отрасни и 

угоителни басейни; изграждане и монтаж на обезопасителни 

средства 

Бенефициер: ЕРИМ ФИШ АД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ ОВОС-

946/27.07.2016 г. на РИОСВ-Пловдив 

намерението не следва да се счита за 

изменение по смисъла на чл.93, ал.1, т.2 от 

ЗООС, което може да доведе до значително 

отрицателно въздействие върху околната 

среда, във връзка с което не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на глава 

шеста на ЗООС.  

32 2.2 Проект „Отглеждане на риба за свободна консумация и спортен Сключване: 14.03.2018 г. Съгласно писмо с изх.№ 4864/23.08.2016 г. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

риболов”, Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и 

модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ 

Включва: Извършване на строително- ремонтни работи по 

подобряване производствените характеристики на водоема, 

изграждане на риболюпилня,ремонт на понтон и закупуване на 

дренажни помпи, за нуждите на риболюпилнята; оборудване за 

подобряване на условията на труд и безопасност; ажурна 

ограда, осветление, видеонаблюдение, хибридна фотоволтаична 

систем, диверсификация на дейностите.  

Бенефициер: ИВ ЕЛЕКТРИК ЕООД 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

на РИОСВ-Плевен инвестиционното 

предложение попада в обхвата на чл.2, ал.2 

от Наредбата за ОС – не подлежи на 

регламентираните по реда на глава шеста 

от ЗООС процедури и не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на глава 

втора на Наредбата за ОС. 

33 2.2 Проект „Ферма за аквакултури /скариди/ в УПИ-I-64 ,кв.153, м. 

Стопански двор на землището на гр. Суворово, община 

Суворово” 

Включва: Изграждане на ферма за производство на скариди от 

вида Pacific Whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei, formerly 

Penaeus vannamei) Тихоокеанска бяла скарида, чрез прилагане на 

съвременна технология -затворена рециркулационна система за 

изкуствено суперинтензивно отглеждане на скариди, в която се 

създава, подддържа и контролира оптимална жизнена среда по 

време на целия производствен цикъл в съответствие с 

биологичните особености на отглеждания вид и дейности за 

подобряване на безопасността и условията на труд 

Бенефициер: НЕПТУН В.А ЕООД 

Сключване: 06.06.2018 г. 

Стартиране: 06.06.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Комплексен 

проект за инвестиционна инициатива – 

ПУП-ПРЗ, Инвестиционен проект за 

строеж на производствен комплекс за 

отглеждане на аквакултури“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ВА-60-ПР/2016 г. на директора на 

РИОСВ-Варна, с което е преценено „да не 

се извършва ОВОС“. 

34 2.2 Проект „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени Сключване: 14.03.2018 г. Проведена е процедура по преценяване на 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

клетки (садки) - садкова инсталация за отглеждане и продажба 

на риба в акваторията на яз. Генерал Колево“ 

Включва: СМР за подобряване техническото състояние на 

язовира; мобилна автономна фотоволтаична система; 

монтаж на садкова инсталация, система за видеонаблюдение и 

осветление; дейности по осигуряване на безопасни условия на 

труд. 

Бенефициер: НОЕМА 55 ЕООД 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

 

необходимостта от ОВОС за „Изграждане 

на ферма за отглеждане на риба в плаващи 

мрежени клетки (садкова инсталация) и 

брегова база за отглеждане и продажба на 

риба“, съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № ВА-92-ПР/2016 

г. на директора на РИОСВ-Варна, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“. 

35 2.2 Проект „Модернизиране на съществуващото стопанство на 

фирма Пламагро ООД“ 

Включва: СМР по модернизацията – ремонтно-

възстановителни работи на язовир „Божоровец“; доставка и 

монтаж на садкова инсталация; азработване и внедряване на 

система за управление на безопасните и здравословни условия 

на труд според стандарт OHSAS 18001:2007 

Бенефициер: ПЛАМАГРО ООД 

Сключване: 23.03.2018 г. 

Стартиране: 23.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Ремонтно-

възстановителни работи на яз. Божоровец и 

изграждане на садкова инсталация“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № МО-25-ПР/2016 

г. на директора на РИОСВ-Монтана, с 

което е преценено „да не се извършва 

ОВОС“. 

36 2.2 Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФЕРМА И РИБОЛЮПИЛНЯ ЗА 

ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕСЕТРОВИ РИБИ В 

РЕЦИРКУЛАЦИОННА СИСТЕМА В ПИ 002019 В 

ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПЪРВОМАЙ, ОБЩ. ПЕТРИЧ - СЕКТОР 

"РЕЦИРКУЛАЦИОННИ СИСТЕМИ"“ 

Включва: СМР на сграда и доставка и монтаж на 

технологично оборудване за ферма и риболюпилня за 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Изграждане 

на ферма за интензивно отглеждане на 

аквакултури – тип затворена 

рециркулационна система…“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ БД-39-ПР/2017 г. на РИОСВ-
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

интензивно отглеждане на есетрови риби в рециркулационна 

система 

Бенефициер: ПЪРВОСТРОЙ-Г ЕООД 

Благоевград, с което е преценено „да не се 

извършва ОВОС“. 

37 2.2 Проект „Изграждане на ферма и риболюпилня за интензивно 

отглеждане на африкански сом в рециркулационна система в 

УПИ VI, кв.56, с. Долно Белотинци, общ. Монтана, обл. 

Монтана - сектор „Рециркулационни системи“ 

Включва: СМР на сграда и доставка и монтаж на 

технологично оборудване за ферма и риболюпилня за 

интензивно отглеждане на африкански сом в рециркулационна 

система 

Бенефициер: РИБНА ИНДУСТРИЯ ЕООД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

„Аквакултурно стопанство с 

рециркулационна система от затворен 

тип“, съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № МО-15-ПР/2017 

г. на РИОСВ-Монтана, с което е преценено 

„да не се извършва ОВОС“. 

38 2.2 Проект „Ферма и риболюпилня за интензивно отглеждане на 

калкан (psetta maxima) в рециркулационна система" - сектор 

"Рециркулационни системи“ 

Включва: Предвижда се строителство на ферма за 

отглеждане на калкан в рециркулационна система; доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация на Секция "Карантинно и 

отглеждане на маточно стадо";Секция "Люпилня";Секция 

"Подрастващи"; Секция "Угояване". 

Бенефициер: РИЛЕНД ЕООД 

Сключване: 29.03.2018 г. 

Стартиране: 29.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „производство 

на риба и зеленчуци“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ВА-93-ПР/2011 г. на директора на 

РИОСВ-Варна, с което е преценено „да не 

се извършва ОВОС“. 

39 2.2 Проект „Изграждане на база за интензивно култивиране на 

аквабионти в землището на с.Поликраище, ПИ 316002“ 

Включва: СМР – реконструкция на земнонасипни басейни и на 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

Съгласно писмо с изх.№ 2096/28.09.2010 г. 

на РИОСВ-Велико Търново инвестиционно 

предложение „Реконструкция и 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

терена около тях и изграждане на площадкови 

довоснабдителни и канализационни мрежи; доставка на 

оборудване. 

Бенефициер:РОЯЛ ФИШ ООД 

приключил в отчетния период 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

модернизация на съществуващо рибовъдно 

стопанство“ не подлежи на ОВОС и на 

преценка необходимостта от ОВОС и не 

подлежи на извършване на оценка за 

съвместимост. 

40 2.2 Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

АКВАФЕРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАРИБИТЕЛЕН 

МАТЕРИАЛ ОТ ШАРАНОВИ И ДЕЛИКАТЕСНИ ВИДОВЕ 

РИБА“ 

Включва: СМР дейности - Реконструкция на сграда "Люпилен 

комплекс", ремонт на помпена станция и изграждане на ограда 

на стопанството; доставка на оборудване - риболюпилня, 

лаборатория, склад, ЛПС 

Бенефициер: РУСАЛКА ВТ АД 

Сключване: 16.03.2018 г. 

Стартиране: 16.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Съгласно писмо с изх.№ 910/11.05.2010 г. 

на РИОСВ-Велико Търново инвестиционно 

предложение за проект „Реконструкция и 

модернизация на съществуващо рибовъдно 

стопанство“ не подлежи на ОВОС и на 

преценка необходимостта от ОВОС и не 

подлежи на извършване на оценка за 

съвместимост. 

41 2.2 Проект „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство 

язовир "Илиевското“ 

Включва: Подобряване и и осъвременяване на стопанството, за 

създаване на по- добри условия за производство, както и за 

диверсификация на доходите на предприятието чрез 

популялизиране дейностите по производство, както и чрез 

популялизиране на любителския риболов 

Бенефициер: СИ ЕН ДИ ЕМ ЕООД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Изграждане 

на пълносистемно рибовъдно стопанство“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № МО 27-ПР/2017 

г. на РИОСВ-Монтана, с което е преценено 

„да не се извършва ОВОС“. 

42 2.2 Проект „Изграждане на садково стопанство в яз. Клисурица“ 

Включва: Изграждане на понтонна садкова инсталация, 

Сключване: 16.03.2018 г. 

Стартиране: 16.03.2018 г. 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Изграждане 



 

26 

 

№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

стопанска сграда за дейността на фермата и лека прозирна 

ограда, като същевременно ще осигури сигурност чрез 

закупуване на видеонаблюдателна и охранителна система и ще 

осигури място за отдих, хранене и почивка на работниците 

чрез ремонта на битова сграда 

Бенефициер: СС ФИШ - МОНТАНА ООД 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

на садкова инсталация за суперинтензивно 

отглеждане на шаран в язовир 

„Клисурица“, съвместена с процедура по 

ОС, приключила с Решение № МО 36-

ПР/2015 г. на РИОСВ-Монтана, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“. 

43 2.2 Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЗЕМНА БАЗА ОТ 

РЕЦИРКУЛАЦИОНЕН ТИП ЗА УГОЯВАНЕ НА РИБА ДО 

ПАЗАРНИ РАЗМЕРИ В ЯЗОВИР „ОБОРИЩЕ“ 

Включва: СМР, рехабилитация на язовир "Оборище"; 

Рециркулация: съд за интензивно отглеждане на едри риби; 

Фотоволтаична система Съоръжения и оборудване за 

подобряване безопасността и условията на труд 

Бенефициер: ТЕРМО ЛИДЕР ООД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Ферма за 

екстензивно отглеждане на риба в язовир 

„Оброчище“ и изграждане на рибовъдно 

стопанство, включващо садкова 

инсталация и брегово съоръжение за 

интензивно отглеждане и продажба на 

риба…“, съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № ВА 72-ПР/2016 

г. на директора на РИОСВ-Варна, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“. 

44 2.2 Проект „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на 

риба в плаващи мрежени клетки(садки) – язовир Зорница“ 

Включва: Изграждане и въвеждане в експлоатация на модерна 

садкова инсталация за отглеждане на видове с много добър 

пазарен потенциал: Европейски Сом (Siluris glanis) и Бяла 

риба(Sander lucioperka); инвестиция в репродуктивно 

производствен процес за отглеждане на елитен зарибителен 

Сключване: 05.06.2018 г. 

Стартиране: 05.06.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Изглаждане 

и оборудване на машини и съоръжения за 

обект за аквакултури за интензивно 

отглеждане на риба и други водни 

организми, съставен от Садкова 

инсталация в язовир „Зорница“ и наземна 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

материал за нуждите на стопанството и в условията на 

диверсификация на продукцията на нашия пазар; строително 

монтажни дейности за обособяване на безопасна 

производствена среда за рибното стопанство и осигуряване 

достъп до садковата инсталация на работещите с цел 

покриване изискванията за безопасни и здравословни условия на 

труд; ефективно използване на водните ресурси на язовир 

яз.Зорница за утвърждаване показателите за екологична 

устойчивост и възможност за поликултурно отглеждане на 

аквакултурите. 

Бенефициер: Фиш груп 2014 ЕООД 

база със затворена цилркулационна 

система на брега на язовира…“, съвместена 

с процедура по ОС, приключила с Решение 

№ БС-38-ПР/2016 г. на РИОСВ-Бургас, с 

което е преценено „да не се извършва 

ОВОС“. 

45 2.2 Проект „Модернизация на съществуващо аквакултурно 

стопанство“ 

Включва: Закупуване и доставка на специализирани грибове, 

преносим уред за измерване на кислород, термална камера и 

термален бинокъл, извънбордови двигатели, специализирано 

превозно средство, лодки тип катамаран. 

Бенефициер: ФИШКОМ ООД 

Сключване: 05.06.2018 г. 

Стартиране: 05.06.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ ПД-

1406(1)/17.05.2017 г. на РИОСВ-Бургас 

дейностите по закупуване на риболовни 

уреди грипове и транспортни средства не 

попада в обхвата на Приложение № 1 и 

Приложение № 2 на ЗООС и няма 

нормативно основание за провеждане на 

регламентираните с глава шеста на закона 

процедури, както не попадат и под 

разпоредбите на чл. 31, ал. 1 на ЗБР. 

46 2.2 Проект „Ферма за отглеждане на африкански сом в затворена 

рециркулационна система“ 

Включва: Изграждане на сграда за отглеждане на африкански 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Изграждане 

на рибовъдно стопанство …“, съвместена с 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

сом; доставка на оборудване сграда + люпилня; доставка ЛПС; 

Въвеждане на система за безопасност на труда ISO-9360 

Бенефициер: ФИШХОФ ЕООД 

приключил в отчетния период процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ПН-34-ПР/2017 г. на директора на 

РИОСВ-Плевен, с което е преценено „да не 

се извършва ОВОС“. 

Решението не съдържа мерки и условия. 

47 2.2 Проект „Интензивно и полуинтензивно развъждане и 

отглеждане на риба в Рибно стопанство в съществуващ язовир в 

ПИ № 54145.52.29 и ПИ № 54145.52.28, землище с. Осеново, 

общ. Аксаково, обл. Варна“ 

Включва: Надстрояване на земнонасипна стена; челен 

преливник с отводняващ канал; изграждане на основен 

изпускател - входна шахта; изграждане на основен изпускател 

– тръбопровод; изграждане на основен изпускател - шибърна 

шахта; закупуване на моторна лодка, садки, понтонна пътека, 

гриб; резервоар за превоз на жива риба; резервоар за хуманно 

убиване на риба; соларна лампа и система; сал с контейнер за 

хранене на риба; резервен генератор; спасителни жилетки и 

др., уред за измерване на разтворен кислород. 

Бенефициер: ФОА ООД 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Интензивно 

и екстензивно развъждане и отгреждане на 

риба в рибно стопанство в съществуващ 

язовир“, съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № ВА-75-ПР/2017 

г. на директора на РИОСВ-Варна, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“. 

48 2.2 Проект „РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО РИБОВЪДНО 

СТОПАНСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ 

ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА 

ПАЗАРНООРИЕНТИРАНИ ВИДОВЕ РИБИ В МЕСТНОСТ 

“ШАВАРНА“, ЗЕМЛИЩЕ НА ГР.ЛЕВСКИ“ 

Сключване: 14.03.2018 г. 

Стартиране: 14.03.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

„Реконструкция и модернизация на 

съществуващ рибарник и изграждане на 

цех за преработка на риба и 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

Включва: СМР: изкопни работи; поставяне на ограда; 

поставяне на система за видеонаблюдение; озеленяване площи 

около басейни; внедряване на стандарт OHSAS 18001; 

закупуване на земята върху която се изпълнява проекта 

Бенефициер: ШАВАРНА БИОПАРК ООД 

административна сграда“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ПН-30-ПР/2012 г. на РИОСВ-Плевен, с 

което е преценено „да не се извършва 

ОВОС“. 

Решението не съдържа условия и мерки. 

49 2.3 Проект ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЯЗОВИР 

„МАЛКА МЪТНИЦА“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА 

РИБОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 

Включва: СМР – архитектура; изглаждане на ел. част, ограда; 

видеонаблюдение, закупуване на работно облекло, съдове и 

лодки, оборудване 

Бенефициер: "ВАЛ КОНСТРУКТОРС - 78" ЕООД 

Сключване: 19.10.2018 г. 

Стартиране: 19.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за 

„Реконструкция и модернизация на 

съществуващ рибарник и изграждане на 

цех за преработка на риба и 

административна сграда“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ПК-16-ПР/2017 г. на РИОСВ-

Пазарджик, с което е преценено „да не се 

извършва ОВОС“. 

50 2.3 Проект ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО РИБОВЪДНО 

СТОПАНСТВО ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РИБА ЗА 

КОНСУМАЦИЯ В ПЛАВАЩИ МРЕЖЕНИ КЛЕТКИ И В 

СВОБОДНАТА ЗОНА НА ЯЗОВИР "БЕБРОВО", ЗЕМЛИЩЕ 

НА С.БЕБРОВО, ОБЩ.ЕЛЕНА 

Включва: Закупуване и инсталиране на нова садкова инсталация 

с понтонна пътека, аератори за дълбочинно аериране, система 

за видеонаблюдение и осветление, контейнери, ограда, 

Сключване: 19.10.2018 г. 

Стартиране: 19.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Изграждане 

на садково рибовъдно стопанство за 

отглеждане на риба за консумация в 

плаващи мрежи“, съвместена с процедура 

по ОС, приключила с Решение № ВТ-08-

ПР/2016 г. на директора на РИОСВ-

Пазарджик, с което е преценено „да не се 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

портални врати, защитна мрежа против видри, рибоядни 

птици, изпускателен кран на язовира, дизелов агрегат  

Бенефициер: "ЕКО АКВА ВТ" ЕООД 

извършва ОВОС“. 

Решението не съдържа мерки и условия 

51 2.3 Проект „Създаване и развитие на ново рибовъдно стопанство - 

язовир "Бежаново", община Луковит“ 

Включва: Ремонтно-възстановителни работи на водоема; 

изграждане на стопански постройки; доставка на оборудване; 

изграждане на фотоволтаична електроцентрала върху покрив. 

Бенефициер: "Конов Агро Инвест" ЕООД 

Сключване: 19.10.2018 г. 

Стартиране: 19.10.2018 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Създаване на 

рибовъдно стопанство в ПИ № 015147, 

з.ще Бежаново, община Луковит“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № ПН  63 ПР/2017 

г. на директора на РИОСВ-Плевен, с което 

е преценено „да не се извършва ОВОС“. 

52 2.3 Проект „Изграждане на садково стопанство "Фиш Фактори" в яз. 

"Гостилица" 

Включва: Доставка и монтаж на понтонна садкова 

инсталация; изграждане на стопанска сграда; ремонт и 

оборудване на битова сграда; система за видеонаблюдение и 

охрана; лека прозирна ограда.  

Бенефициер: "Фиш Фактори" EООД 

Сключване: 18.10.2018 г. 

Стартиране: 18.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Изграждане 

на садкова инсталация за суперинтензивно 

отгледане на дъгова пъстърва в язовир 

„Гостилица“, съвместена с процедура по 

ОС, приключила с Решение № МО-38-

ПР/2018 г. на директора на РИОСВ-

Монтана, с което е преценено „да не се 

извършва ОВОС“. 

53 2.3 Проект „ФЕРМА ЗА КУЛТИВИРАНА ЧЕРНА МОРСКА МИДА 

"АКВА ШЕЛС" 

Включва: Закупуване на сервизен плавателен съд; машина за 

отглеждане и събиране на миди; система за отглеждане на 

Сключване: 24.10.2018 г. 

Стартиране: 24.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ 26-00-

105(3)/16.02.2016 г. на РИОСВ-Варна 

инвестиционното предложение попада в 

обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС – 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

миди; закупуване на ЛПС. 

Бенефициер: АКВА ШЕЛС ЕООД 

не подлежи на регламентираните по реда 

на глава шеста от ЗООС процедури. 

54 2.3 Проект “Изграждане на стопанство в гр. Лом за отглеждане на 

африкански сом (зарибителен материал и риба за консумация) в 

рециркулационна система“ 

Включва: СМР – пригаждане на сграда за отглеждане на 

африкански сом; доставка на оборудване рециркулация, 

люпилня, автоматизация; доставка на ЛПС. 

Бенефициер: Акватоник ООД 

Сключване: 30.10.2018 г. 

Стартиране: 30.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период  

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Затворена 

циркулационна система за интензивно 

отглеждане на африкански сом и други 

видове риби и водни организми“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № МО-40-ПР/2018 

г. на директора на РИОСВ-Монтана, с 

което е преценено „да не се извършва 

ОВОС“. 

55 2.3 Проект „Пъстървово стопанство в садкова инсталация“ 

Включва: Садкова инсталация; контейнери за персонал, 

оборудване и фураж; сервизен плавателен съд; теглителна 

техника. 

Бенефициер: АКУАКУЛТУРА ЕООД 

Сключване: 25.10.2018 г. 

Стартиране: 25.10.2018 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Садкова 

инсталация за интензивно отглеждане на 

аквакултури в акваторията на язовир 

„Крапец“, съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № ПН-52-ПР/2018 

г. на директора на РИОСВ-Плевен, с което 

е преценено „да не се извършва ОВОС“. 

Решението не съдържа мерки и условия 

56 2.3 Проект „Изграждане и оборудване на садкова инсталация за 

интензивно отглеждане на европейски сом /Silurus glanis/ в яз. 

Крапец, община Ловеч“ 

Сключване: 26.10.2018 г. 

Стартиране: 26.10.2018 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Инсталация 

от мрежени клетки /садки/ за интензивно 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението 

на проекта в периода на 

Доклада 

(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на 

проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда на 

глава шеста на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна 

среда) 

Включва: Изграждане на садки и понтонни линии, аератори; 

доставка на фургони за персонал, оборудване и фураж; сервизен 

плавателен съд с двигател; теглителна техника. 

Бенефициер: АУЕ ЕООД 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

отглеждане на аквакултури в акваторията 

на язовир „Крапец“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с Решение 

№ ПН-51-ПР/2018 г. на директора на 

РИОСВ-Плевен, с което е преценено „да не 

се извършва ОВОС“. 

Решението не съдържа мерки и условия 

57 2.3 Проект „Изграждане на устойчиво предприятие за производство 

на риба до пазарен размер и зарибителен материал, в ПИ с 

идентификатор 67372.40.23, гр. Сливница, местност Бабин дел“ 

Включва: СМР за производствена сграда; закупуване на 

ледогенератор, палетна количка, палетна ножична количка, 

рециркулационна система, оборудване и ЛПС. 

Бенефициер: ДВА КОНСУЛТ ЕООД 

Сключване: 19.10.2018 г. 

Стартиране: 19.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване на 

необходимостта от ОВОС за „Изграждане 

на предприятие за производство на риба до 

пазарен размер и зарибителен материал“, 

съвместена с процедура по ОС, 

приключила с Решение № СО-76-ПР/2018 

г. на директора на РИОСВ-София, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“. 

Решението не съдържа мерки и условия 
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Таблица 6 Изпълнение по Приоритет 3: Насърчаване на изпълнението на ОПОР за периода 2015-2018 г.  

№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер - ИАРА 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

1 3.1 Проект „Модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в 

рибарството, собственост на ИАРА“ 

Сключване: 16.07.2018 г. 

Стартиране: 16.07.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

2 3.1 Проект „Закупуване на средства за контрол, включително устройства 

за измерване на мощността на двигателя“ 

Сключване: 15.08.2018 г. 

Стартиране: 15.08.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

3 3.1 Проект „Внедряване и инсталиране на компоненти на Географска 

информационна система (ГИС), необходими за създаване, 

съхраняване и визуализация на карти, позволяващи контрол за 

наличността и качеството на данни, свързани с риболовните дейности 

от стационарни риболовни уреди и аквакултурните стопанства в 

Българската акваторията на Черно морe.“ 

Сключване: 15.08.2018 г. 

Стартиране: 15.08.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

4 3.1 Проект „"Модернизация, закупуване, инсталиране и разработване на 

компютърни технологии, включително компютърен хардуер и 

софтуер, система за наблюдение на риболовните кораби и 

компютърни мрежи, позволяващи събиране, управление, валидиране, 

анализ, управление на риска"“ 

Сключване: 21.09.2018 г. 

Стартиране: 21.09.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

5 3.1 Проект „Закупуване на транспортни средства за патрулиране“ Сключване: 03.10.2018 г. 

Стартиране: 03.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер - ИАРА 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

приключил в отчетния период 

6 3.1 Проект „Програма за обучение и обмен на опит, включително между 

държави членки, за персонал, отговарящ за мониторинга, контрола и 

наблюдение на риболовните дейности“ 

Сключване: 26.10.2018 г. 

Стартиране: 26.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

7 3.1 Проект „Закупуване, доставка, инсталация и пускане в експлоатация 

на бордови комплекти за обективен контрол на риболовната дейност, 

включително подготовка, обработка, съхраняване и електронно 

докладване на данни“ 

Сключване: 01.11.2018 г. 

Стартиране: 01.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

8 3.1 Проект „Доставка на оборудване за измерване дебелината на 

влакното на риболовните уреди“ 

Сключване: 30.11.2018 г. 

Стартиране: 30.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

9 3.1 Проект „Надграждане функционалността на Информационно-

статистическата система на ИАРА“ 

Сключване: 30.11.2018 г. 

Стартиране: 30.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

10 3.1 Проект „Закупуване на помощни средства за контрол на рибарството 

и оборудване за претегляне“ 

Сключване: 21.09.2018 г. 

Стартиране: 21.09.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

11 3.1 Проект „Закупуване на средства за контрол, свързани с наблюдение 

на риболовните дейности“ 

Сключване: 17.10.2018 г. 

Стартиране: 17.10.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер - ИАРА 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

приключил в отчетния период 

12 3.1 Проект „Изграждане на Център за обучение на служителите на 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, отговорни за 

контрола в рибарството“ 

Сключване: 04.12.2018 г. 

Стартиране: 04.12.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

13 3.1 Проект „Закупуване на офис оборудване за инспекторите на 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, извършващи 

контролна дейност.“ 

Сключване: 30.11.2018 г. 

Стартиране: 30.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

14 3.1 Проект „Закупуване и доставка на хардуерно оборудване за нуждите 

на контролната дейност на Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури“ 

Сключване: 30.11.2018 г. 

Стартиране: 30.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 

15 3.1 Проект „Закупуване на средства, необходими при извършване на 

инспекция на автомобили от служителите на Изпълнителна агенция 

по рибарство и аквакултури“ 

Сключване: 04.12.2018 г. 

Стартиране: 04.12.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл.  31 от ЗБР процедури. 

16 3.1 Проект „Закупуване на специализирани работни облекла за 

служители на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, 

ангажирани пряко в контрол на рибарството.“ 

Сключване: 10.12.2018 г. 

Стартиране: 10.12.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл.31 от ЗБР процедури. 

17 3.1 Проект „Закупуване на ботуши, зимни и летни обувки за служителите 

с контролни функции на Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури“ 

Сключване: 20.12.2018 г. 

Стартиране: 20.12.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл.31 от ЗБР процедури. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер - ИАРА 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

приключил в отчетния период 

18 3.2 Проект „Събиране, управление и използване на данни за целите на 

научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на 

рибарството за периода 2014-2016 г.“ 

Сключване: 15.08.2017 

Стартиране: 01.01.2014 

Приключване: 30.06.2017 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури.  

19 3.2 Проект „Събиране, управление и използване на данни за целите на 

научния анализ и изпълнението на Общата политика в областта на 

рибарството за периода 2017-2019 г.“ 

Сключване: 21.09.2018 

Стартиране: 21.09.2018 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проектът не подлежи на 

регламентираните в глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 от ЗБР процедури. 
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Таблица 7 Изпълнение по Приоритет 4: Повишаване на заетостта и териториалното сближаване за периода 2015-2018 г.  

№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

1 4.1 Проект „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-

Долни чифлик-Аврен“ 

Бенефициер: МИРГ БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА-

ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № ЕО-20/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

министъра на околната среда и 

водите, с което е преценено „да не се 

извършва екологична оценка“ 

2 4.1 Проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на територията на 

общини Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия“ 

Бенефициер: Община Белене 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № ПН ЕО 12/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

РИОСВ-Плевен, с което е преценено 

„да не се извършва екологична 

оценка“ 

3 4.1 Проект „Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на 

територията на Община Бургас и Община Камено“ 

Бенефициер: Община Бургас 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

с Решение № БС-5-ЕО/16.03.2018 г. 

за преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка 

на РИОСВ-Бургас, с което е 

преценено „да не се извършва 

екологична оценка“ 

4 4.1 Проект „Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини 

Варна с Район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на 

стратегия за ВОМР“ 

Бенефициер: Община Варна 

Сключване: 30.06.2017 г. 

Стартиране: 30.06.2017 г. 

Приключване: 30.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № ВА-50/ЕО/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

РИОСВ-Варна, с което е преценено 

„да не се извършва екологична 

оценка“ 

5 4.1 Проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1 "Подготвителна помощ 

за стратегии за ВОМР" - Несебър“ 

Бенефициер: Община Несебър 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № БС-3-ЕО/16.02.2018 г. 

за преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка 

на РИОСВ-Бургас, с което е 

преценено „да не се извършва 

екологична оценка“ 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

6 4.1 Проект „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на 

община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“ 

Бенефициер: Община Пазарджик 

Сключване: 28.06.2017 г. 

Стартиране: 28.06.2017 г. 

Приключване: 28.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № ПК-13-ЕО/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

РИОСВ-Пазарджик, с което е 

преценено „да не се извършва 

екологична оценка“ 

7 4.1 Проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ 

Поморие“ 

Бенефициер: Община Поморие 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № БС-1-ЕО/05.01.2018 г. 

за преценяване на необходимостта 

от извършване на екологична оценка 

на РИОСВ-Бургас, с което е 

преценено „да не се извършва 

екологична оценка“ 

8 4.1 Проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР и създаване на 

МИРГ Самоков“ 

Бенефициер: Община Самоков 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № СО-3-ЕО/2018 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

РИОСВ-София, с което е преценено 

„да не се извършва екологична 

оценка“ 

9 4.1 Проект „Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и 

заетост за община Свищов“ 

Бенефициер: Община Свищов 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № ВТ-09-ЕО/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

РИОСВ-Велико Търново, с което е 

преценено „да не се извършва 

екологична оценка“ 

10 4.1 Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община 

Силистра“ 

Бенефициер: Община Силистра 

Сключване: 26.07.2017 г. 

Стартиране: 26.07.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № РУ-23-ЕО/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

РИОСВ-Русе, с което е преценено 

„да не се извършва екологична 

оценка“ 

11 4.1 Проект „Подготвителна помощ за разработване на СВОМР на МИРГ 

Високи Западни Родопи - Батак-Девин-Доспат“ 

Бенефициер: Сдружение „Местна инициативна група ВИСОКИ 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

ЗАПАДНИ РОДОПИ БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“ с Решение № ЕО-19/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

министъра на околната среда и 

водите, с което е преценено „да не се 

извършва екологична оценка“ 

12 4.1 Проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на 

МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за периода 2017-2023 г.“ 

Бенефициер: Сдружение „Местна инициативна рибарска група 

ГЛАВИНИЦА-ТУТРАКАН-СЛИВО ПОЛЕ“ 

Сключване: 26.06.2017 г. 

Стартиране: 26.06.2017 г. 

Приключване: 26.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № РУ-11-ЕО/2018 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

директора на РИОСВ-Русе, с което е 

преценено „да не се извършва 

екологична оценка“ 

13 4.1 Проект „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско – Созопол – 

Царево“ 2014 – 2020“ 

Бенефициер: Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА 

ГРУПА ПРИМОРСКО-СОЗОПОЛ-ЦАРЕВО“ 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № БС-12-ЕО/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

РИОСВ-Бургас, с което е преценено 

„да не се извършва екологична 

оценка“ 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

14 4.1 Проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-

Каварна-Балчик“ 

Бенефициер: Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА 

ГРУПА – ШАБЛА – КАВАРНА - БАЛЧИК“ 

Сключване: 27.06.2017 г. 

Стартиране: 27.06.2017 г. 

Приключване: 27.11.2017 г. 

Проведена процедура по ЕО, 

съвместена с процедура по ОС за 

проекта на стратегията, приключила 

с Решение № ВА-51-ЕО/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка на 

РИОСВ-Варна, с което е преценено 

„да не се извършва екологична 

оценка“ 

15 4.2 Проект „Стратегия за водено от общностите местно развитие на местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ” 

Включва: Подкрепа по мерки 1.1 Инвестиции в преработка и маркетинг 

в сектора на рибарството и аквакултурите, 1.2 Разнообразяване на 

дейностите и услугите в сектор „Рибарство”, 2.1 Насърчаване на 

иновациите и сътрудничеството между различни сектори в 

територията, 2.2 Подкрепа за създаване на нови услуги за населението 

в рибарската територи, 3.1 Развитие на нови туристически продукти 

и атракции, 3.2 Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за 

развитието на дребно мащабна инфраструктура, 4.1 Териториално 

съудничество и управление на МИРГ, 4.2 Сътрудничество и развитие на 

мрежи 

Бенефициер: МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ 

Сключване: 16.07.2018 г. 

Стартиране: 16.07.2018 г. 

Приключване: проектът не 

е приключил в отчетния 

период 

Описано в т.5 от таблицата 

16 4.2 Проект „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно 

развитие на МИРГ Бургас-Камено“ 

Сключване: 20.07.2018 г. 

Стартиране: 20.07.2018 г. 

Описано в т. 3 от таблицата 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

Включва: Подкрепа по мерки 1.1 Диверсификация и нови форми на 

доход, 1.8 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и 

покрити лодкостоянки, 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите, 

2.3 Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи 

устойчиви аквакултури, 5.4 Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури, Мярка 508-1 Развитие и популяризиране идентичността 

на територията на МИРГ 

Бенефициер: МИРГ „Бургас-Камено“ 

Приключване: проектът не 

е приключил в отчетния 

период 

17 4.2 Проект „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Български 

черноморски сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен“ 

Включва: 1. Прием, обработка и мониторинг на проекти по 4 мерки: 

- Мярка 1 Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на 

риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и 

диверсификация в рамките на риболовния сектор; 

- Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на 

рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, 

предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел 

създаване на допълнителна заетост и работни места; 

- Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване 

средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно 

използване на екологичните дадености; 

- Мярка 4 Подкрепа за създаване на партньорства, разработване на 

иновативни идеи, популяризация на региона за инвестиции и туризъм, 

разнообразяване на културния и социален живот, учение през целия 

Сключване: 05.07.2018 г. 

Стартиране: 05.07.2018 г. 

Приключване: проектът не 

е приключил в отчетния 

период 

Описано в т.1 от таблицата 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

живот и придобиване на знания и умения. 

2. Изпълнение на 1 мярка от МИРГ: 

- Мярка 5 Подкрепа за създаване на местен капацитет за управлението 

на ресурсите в областта на рибарството и морските дейности, 

придобиване на умения и улесняване изпълнението на стратегията за 

ВОМР на територията на рибарската област. 

Бенефициер: МИРГ „БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА-

ДОЛНИ ЧИФЛИК-АВРЕН“ 

18 4.2 Проект „ВОМР на Местна инициативна рибарска група ПАЗАРДЖИК“ 

Включва: Подкрепа по мерки 1.1 Производствени инвестиции в сектора 

на рибарството и аквакултурите; 1.2 Създаване на добавена стойност 

към продуктите в сектор „Рибарство и акватултури“, 2.1 

Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на риболовния 

сектор, 2.2 Разнообразяване към дейности извън секторите Риболов и 

Аквакултури, 3.1 Насърчаване на устойчив риболовен туризъм, 3.2 

Подкрепа на развитието на дребномащабна инфраструктура 

Бенефициер: МИРГ „Пазарджик“ 

Сключване: 16.07.2018 г. 

Стартиране: 16.07.2018 г. 

Приключване: проектът не 

е приключил в отчетния 

период 

Описано в т. 6 от таблицата 

19 4.2 Проект „Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ 

Поморие“ 

Включва: Подкрепа по мерки 1 Подкрепа за иновации в рибарството и 

аквакултурите в МИРГ „Поморие“, 2 Диверсификацията в рамките на 

риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ 

„Поморие“, 3. Подобряване и използване на екологичните дадености на 

МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на 

Сключване: 18.07.2018 г. 

Стартиране: 18.07.2018 г. 

Приключване: проектът не 

е приключил в отчетния 

период 

Описано в т. 7 от таблицата 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

въздействието от изменението на климата, 4. Инвестиции в 

качеството на живот и привлекателността на рибарския район, 5. 

Засилване на ролята на рибарската общности на МИРГ „Поморие“ в 

местното развитие и управлението на местните ресурси в областта 

на рибарството и морските дейности, 1.8. Рибарски пристанища, 

кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки, 5.4. 

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ 

„Поморие“, 31. Подпомагане за започване на дейност от млади рибари 

в МИРГ „Поморие“ 

Бенефициер: МИРГ „Поморие“ 

20 4.2 Проект „Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ 

"Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ 

Включва: Подкрепа по мерки 1.1 Диверсификация и нови форми на 

доход, 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, 5.4. 

„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, 7.1 

Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски 

стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности, 7.2 

Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на 

тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните 

рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно 

наследство, Мярка: „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие“ 

Бенефициер: МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат" 

Сключване: 27.08.2018 г. 

Стартиране: 27.08.2018 г. 

Приключване: проектът не 

е приключил в отчетния 

период 

Описано в т .11 от таблицата 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

21 4.2 Проект „Изпълнение на стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-Каварна-

Балчик“ 

Включва: Дейности по мерки: 

1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” 

1.1.2 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите 

от риболов и аквакултури” 

1.2.1 „Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на 

рибарите” 

1.2.2 „Диверсификация и нови форми на доход и създаване на работни 

места” 

2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с 

рибарската общност и морския потенциал на територията” 

2.2.1 "Възстановяване и подобряване на природното наследство, 

културата и спорта на рибарската територия" 

3. "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие" 

Бенефициер: МИРГ Шабла-Каварна-Балчик 

Сключване: 18.07.2018 г. 

Стартиране: 18.07.2018 г. 

Приключване: проектът не 

е приключил в отчетния 

период 

Описано в т. 14 от таблицата 

22 4.2 Проект „Изпълнение на стратегия за ВОМР в „Местна инициативна 

рибарска група (МИРГ) ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ 

– АКСАКОВО“ 

Включва: Дейностите по мерки: 

1.1: Насърчаване развитието и повишаване на 

конкурентоспособността на сектор рибарство и аквакултури . 

1.2: Разнообразяване на икономиката в рибарската територия, 

Сключване: 10.07.2018 г. 

Стартиране: 10.07.2018 г. 

Приключване: проектът не 

е приключил в отчетния 

период 

Описано в т. 4 от таблицата 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ 

подписване на Договора/ 

Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап 

на изпълнение към 31.12.2018 

г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

подобряване условията на труд и насърчаване на предприемачеството в 

направления пряко и косвенно свързани с морето . 

2.1: Подобряване и развитие на техническата инфраструктура за 

дейности свързани с морето („син растеж”) . 

3.1:Опазване на околната среда и намаляване въздействието на 

климата . 

4.1:Увеличаване ролята на МИРГ в процесите на местно 

самоуправление, популяризиране и коопериране. 

Бенефициер: МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ – 

АКСАКОВО“ 
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Таблица 8 Изпълнение по Приоритет 5: Насърчаване на предлагането на пазара и преработването за периода 2015-2018 г.  

№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда 

на глава шеста на ЗООС и чл. 

31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

1 5.4 Проект „Предприятие за преработка на водораслова биомаса и 

производство на хранителни добавки, находящо се в обл. Пазарджик, 

общ. Стрелча, с. Свобода“ 

Включва: СМР дейности за изграждане на предприятие за 

преработка на водораслова биомаса и производство на хранителни 

добавки; доскавка на оборудване; внедряване на система по 

управление но околната среда ISO 14001:2015; доставка на лични 

предпазни средства, предпазно работно облекло и обувки; обучение 

на служителите относно специфичните рискове за здравето, 

свързани с конкретното работно място, в т.ч. внедряване на 

система за управление на здравето и безопасността при работа – 

OHSAS 18001:2007 

Бенефициер: "Алгае Фарм" АД 

Сключване: 08.08.2017 

Стартиране: 08.08.2017 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ ПД-01-

3355/14.09.2016 г. на РИОСВ-

Пазарджик инвестиционното 

предложение не подлежи на 

регламентираните с глава шеста на 

ЗООС процедури по оценка на 

въздействието върху околната среда и 

екологична оценка. Имотът не попада в 

защитени зони, като при реализацията 

на ИП няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони от 

мрежата „Натура 2000“ и на основание 

чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС не е 

необходимо провеждане на процедура 

по реда на глава втора от Наредбата. 

2 5.4 Проект „Модернизация на предприятие за преработка на риба и 

рибни отпадъци (африкански сом)“ 

Включва: Реконструкция, модернизация, преустройство и 

разширение на предприятие за преработка на африкански сом, 

доставка на оборудване – преработвателна линия, сертификация на 

дейността по ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, FSSC 22000, 

осигуряване на работно облекло. 

Сключване: 13.09.2017 г.  

Стартиране: 13.09.2017 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Съгласно писмо с изх.№ ПД-01-

3265/30.08.2016 г. на РИОСВ-

Пазарджик инвестиционното 

предложение не представлява 

разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, 

т. 2 на ЗООС и не е необходимо 

провеждане на процедура по глава 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда 

на глава шеста на ЗООС и чл. 

31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

Бенефициер: "Елмет" ЕООД шеста на ЗООС.  

Преценката за вероятна степен на 

отрицателно въздействие по чл. 40 от 

Наредбата за ОС установява, че 

инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху 

защитените зони от мрежата „Натура 

2000“.  

3 5.4 Проект „Изграждане на цех за преработка на риба и хайвер в 

с.Бенковски, общ. Мирково“ 

Включва: Строително монтажни работи по изграждане на Цех за 

преработване на риба и хайвер; доставка на оборудване и 

обзавеждане; въвеждане на система за управление на околната 

среда БДС EN ISO 14001:2008, система за управление на здравето и 

безопасността, съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 

Бенефициер: АГАМЕМНОН - 1 ЕООД 

Сключване: 10.08.2017 г. 

Стартиране: 10.08.2017 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Съгласно писмо с изх.№ 26-00-

9650/14.10.2016 г. на РИОСВ-София 

инвестиционното предложение попада в 

чл.2, ал.2 на Наредбата за ОС, като не е 

необходимо провеждане на процедура 

по реда на глава втора на Наредбата за 

ОС.  

4 5.4 Проект „Цех за преработка на миди - АКВА ШЕЛ“ 

Включва: Изпълнение на СМР по изграждане на "Цех за преработка 

на миди; доставка на Оборудване за физическа преработка черна 

морска мида; доставка на Работно облекло за работниците в 

предприятието; провеждане на обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд за работниците; въвеждане и 

сертифициране на Системи за управление на околна среда и 

Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд; 

Сключване: 10.08.2017 г. 

Стартиране: 10.08.2017 г. 

ПРОЕКТЪТ Е ПРЕКРАТЕН 

ПРЕДИ СТАРТИРАНЕ НА 

ФИЗИЧЕСКОТО МУ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Съгласно писмо с изх.№ ПД-1300-

(1)/15.06.2016 г. на РИОСВ-Бургас 

инвестиционното предложение попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС, като преценката на компетентния 

орган е, че не е необходимо провеждане 

на процедура по реда на глава втора от 

Наредбата за ОС. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда 

на глава шеста на ЗООС и чл. 

31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

доставка на оборудване за разделно събиране на отпадъци. 

Бенефициер: Аква Шел ЕООД 

5 5.4 Проект „Сграда за преработка на аквакултури в местност Грахорлива 

дъмга, в землището на с. Мирянци, община Пазарджик“ 

Включва: Изграждане на Предприятие за Преработка на 

Аквакултури; Подобряването на безопасността, хигиената, 

здравето и условията на труд на работниците; Системата за 

управление на околната среда ISO 14001:2015 

Бенефициер: АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК ООД 

Сключване: 09.08.2017 г. 

Стартиране: 09.08.2017 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

 

Съгласно писмо с изх.№ КД-01-

13/14.02.2014 г. на РИОСВ-Пазарджик 

не е необходимо провеждане на нова 

процедура по глава шеста на ЗООС, а 

извършената преценка за вероятна 

степен на отрицателно въздействие 

показва, че изменението на 

инвестиционното предложение няма 

вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху 

защитените зони. 

6 5.4 Проект „Технологично обновление на цех за преработка на риба с 

хладилен склад“ 

Включва: Доставка на технологично оборудване за цех за 

преработка на риба; система за управление на околната среда, 

съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2008; система за управление 

на здравето и безопасността, съгласно стандарт BS OHSAS 18001; 

осигуряване на работно облекло и лични предпазни средства 

Бенефициер: АЛЕКС - АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ СПАСОВ ЕТ 

Сключване: 08.08.2017 г. 

Стартиране: 08.08.2017 г. 

Приключване: 08.05.2018 г. 

Съгласно писмо с изх.№ 92-00-10059/ 

07.10.2016 г. на РИОСВ-София 

инвестиционното предложение попада в 

обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за 

ОС и не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на глава втора от 

Наредбата за ОС. 

7 5.4 Проект „Доизграждане и оборудване на предприятие за преработка на 

миди в гр. Каварна“ 

Включва: СМР за завършване на предприятието и въвеждане в 

експлоатация; закупуване на нови машини и оборудване; въвеждане 

Сключване: 08.08.2017 г. 

Стартиране: 08.08.2017 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване 

на необходимостта от ОВОС за 

„Изграждане на ново предприятие за 

обработка и преработка на миди с 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда 

на глава шеста на ЗООС и чл. 

31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

на BS OHSAS 18001 и ISO 14001 и първоначално сертифициране 

Бенефициер: БЛЯК СИЙ ШЕЛС ООД 

капацитет до 30 тона за едно 

денонощие“, съвместена с процедура по 

ОС, приключила с Решение № ВА-70-

ПР/2014 г. на РИОСВ-Варна, с което е 

преценено „да не се извършва ОВОС“. 

8 5.4 Проект „Модернизация на съществуващо предприятие за 

стерилизирани рибни консерви в гр. Шумен“ 

Включва: Закупуване на машини и оборудване; въвеждане на 

системи BS OHSAS 18001 и ISO 14001. 

Бенефициер: ДИАВЕНА ООД 

Сключване: 10.08.2017 г. 

Стартиране: 10.08.2017 г. 

Приключване: 10.08.2018 г. 

Съгласно писма с изх.№№ 

4957/03.10.2016 г. и 5315/06.10.2016 г. 

на РИОСВ-Шумен за инвестиционното 

предложение не е необходимо 

провеждане на процедури по реда на 

ЗООС и ЗБР.  

9 5.4 Проект „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на 

дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“ 

Включва: Извършване на СМР, свързани с пристройване и 

надстройване (изграждане на втори етаж) на настоящата 

производствена сграда; закупуване на технологично оборудване за 

въздушно замразяване на дребна риба; въвеждане на системи 

14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 

Бенефициер: МОРСКИ РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР ООД 

Сключване: 19.08.2017 г. 

Стартиране: 19.08.2017 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ 

6352/28.08.2015 г. на РИОСВ-Бургас 

планът попада в обхвата на чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС и не е необходимо 

провеждане на процедура по реда на 

глава втора от Наредбата за ОС. 

10 5.4 Проект „По-пълно оползотворяване на произведената в Олопласт 

ООД продукция и подобряване условията на труд в дружеството“ 

Включва: Доставка на специализирано транспортно средство; 

подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на 

труд 

Бенефициер: ОЛОПЛАСТ ООД 

Сключване: 08.08.2017 г. 

Стартиране: 08.08.2017 г. 

Приключване: 08.02.2018 г. 

Съгласно писмо с изх.№ 26-00-

10689/11.10.2016 г. на РИОСВ-София 

няма основание да се изискват и 

съответно да се провеждат процедури 

по реда на глава шеста на ЗООС и по 

реда на Наредбата за ОС.  
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда 

на глава шеста на ЗООС и чл. 

31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

11 5.4 Проект "Изграждане на предприятие за преработка на риба и рибни 

продукти и административно-битова сграда" 

Включва: СМР – производствена и административна сграда и 

обособяване на прилежащи съоръжения и пространства за 

предприятие за преработка на риба и рибни продукти; закупуване, 

доставка и монтаж на оборудване; системи за управление ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. 

Бенефициер: ФИШ ЕКСПРЕС ЕООД 

Сключване: 10.08.2017 г. 

Стартиране: 10.08.2017 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ ОВОС-

1622/15/08.03.2016 г. на РИОСВ-

Пловдив инвестиционното предложение 

попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от 

Наредбата за ОС – не подлежи на 

процедури по реда на глава шеста на 

ЗООС и не е необходимо провеждане на 

процедура по реда на глава втора от 

Наредбата за ОС. 

12 5.4 Проект "Изграждане на предприятие за преработка на риба в гр. 

Монтана, общ. Монтана" 

Включва: СМР за изграждане на предприятието; доставка на 

машини и оборудване; системи по ISO 14001:2015; OHSAS 

18001:2007;  

Бенефициер: ФИШ ИНВЕСТ ООД 

Сключване: 14.08.2017 г. 

Стартиране: 14.08.2017 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Проведена е процедура по преценяване 

на необходимостта от ОВОС за 

„Изграждане на ново предприятие за 

преработка на риба“, съвместена с 

процедура по ОС, приключила с 

Решение № МО-29-ПР/2014 г. на 

РИОСВ-Монтана, с което е преценено 

„да не се извършва ОВОС“. 

13 5.4 Проект „Модернизация на съществуващо предприятие за 

рибопреработка“ 

Включва: Закупуване на машини и оборудване, специализирано 

превозно средство, въвеждане на системи BS OHSAS 18001 и ISO 

14001 

Бенефициер: ФИШКОМ ООД 

Сключване: 10.08.2017 г. 

Стартиране: 10.08.2017 г. 

Приключване: 10.08.2018 г. 

Съгласно писмо с изх.№ КОС-01-

5371/12.10.2016 г. на РИОСВ-Стара 

Загора инвестиционното предложение 

попада в обхвата на чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС – не е необходимо 

мотивирано решение по глава шеста на 

ЗООС и провеждане на процедура по 

реда на глава втора от Наредбата за ОС. 
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№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по 

изпълнението на 

проекта в периода на 

Доклада 
(дата на сключване/ подписване 

на Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по реда 

на глава шеста на ЗООС и чл. 

31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

14 5.4 Проект „Преустройство на сухи складове в предприятие с хладилни 

камери за физическа преработка, охлаждане и замразяване, 

пакетиране и съхранение на риба и мекотели“  

Включва: СМР и доставка на приемно-пакетажно оборудване, 

система за разделно събиране на отпадъцивнедряване на системи BS 

OHSAS 18001-2007 и ISO 14001-2015, обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд. 

Бенефициер: БУРГАС 2013 АД 

Сключване: 30.11.2018 г. 

Стартиране: 30.11.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

Съгласно писмо с изх.№ ПД-2474-

(1)/07.10.2016 г. на РИОСВ-Бургас 

инвестиционното предложение попада в 

обхвата на чл.2, ал.2 на Наредбата за 

ОС – не подлежи на процедура по реда 

на глава шеста от ЗООС; не е 

необходимо провеждане на процедура 

по реда на глава втора от Наредбата за 

ОС. 

 

Таблица 9 Изпълнение по Приоритет 6: Насърчаване на изпълнението на ИМП за периода 2015-2018 г.  

№ 

Мярка по 

ПМДР 

2014-2020 г. 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението на 

проекта в периода на Доклада 
(дата на сключване/ подписване на 

Договора/ Заповедта за БФП, дата на 

приключване на проекта/етап на изпълнение 

към 31.12.2018 г.) 

Проведени процедури по 

реда на глава шеста на 

ЗООС и чл. 31 на ЗБР 
(информация за крайни актове на 

компетентните органи по околна среда) 

НЯМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ И ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ В ПЕРИОДА ДО 31.12.2018 г. 
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Таблица 10 Изпълнение по Приоритет Техническа помощ за периода 2015-2018 г.  

№ 

Проект – кратка информация, Бенефициер 

Напредък по изпълнението на 

проекта в периода на Доклада 

(дата на сключване/ подписване на 

Договора/ Заповедта за БФП, 

дата на приключване на 

проекта/етап на изпълнение към 

31.12.2018 г.) 

Проведени процедури 

по реда на глава шеста 

на ЗООС и чл. 31 на ЗБР 

(информация за крайни 

актове на компетентните 

органи по околна среда) 

1 
Проект „Обезпечаване на административния капацитет на Управляващия орган на 

ПМДР 2014-2020 за периода 2016 – 2018 г.“ 

Бенефициер Министерство на земеделието и храните, Дирекция „Морско дело и 

рибарство“ 

Сключване: 06.01.2017 г. 

Стартиране: 01.01.2016 г. 

Приключване: 30.10.2019 г. 
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2 
Проект „Повишаване на административния капацитет на Управляващия орган на ПМДР 

2014-2020 и обезпечаване на дейностите по програмиране, оценка, проучвания и 

публичност“ 

Бенефициер Министерство на земеделието и храните, Дирекция „Морско дело и 

рибарство“ 

Сключване: 21.02.2017 г. 

Стартиране: 21.02.2017 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 

3 
Проект "Обезпечаване на административния капацитет на дирекция "Рибарство и 

аквакултури" - Междинно звено на УО на ПМДР 2014-2020 за периода 2016- 2018" 

Бенефициер Държавен фонд „Земеделие“, дирекция „Рибарство и аквакултури“ 

Сключване: 04.04.2017 г. 

Стартиране: 01.01.2016 г. 

Приключване: 31.12.2018 г. 

4 
Проект "Обезпечаване на административния капацитет на Управляващия орган на 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. (ОПРСР) за 

дейности, свързани с приключването на ОПРСР" 

Бенефициер Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, дирекция "Структурни 

фондове по рибарство" 

Сключване: 21.04.2017 г. 

Стартиране: 01.01.2016 г. 

Приключване: 31.03.2017 г. 

5 
Проект "Обезпечаване на административния капацитет на Сертифициращия орган на 

ПМДР 2014-2020 за периода 2016-2018" 

Бенефициер Държавен фонд „Земеделие“, звено „СРОПРСР“-СО на ПМДР 

Сключване: 03.05.2017 г. 

Стартиране: 01.01.2016 г. 

Приключване: 31.12.2018 г. 

6 
Повишаване на административния капацитет на Управляващия орган /УО/ на ПМДР 

2014-2020 и обезпечаване на дейностите по програмиране, оценка, проучвания и 

публичност 

Бенефициер Министерство на земеделието и храните, Дирекция „Морско дело и 

рибарство“ 

Сключване: 09.05.2018 г. 

Стартиране: 09.05.2018 г. 

Приключване: проектът не е 

приключил в отчетния период 
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II. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, 

НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПМДР 2014-2020 г. , ПОСТАНОВЕНИ В СТАНОВИЩЕ ПО 

ЕО № 11-7/2014 г.  

ПМДР 2014-2020 г. е съгласувана от министъра на околната среда и водите със 

Становище по ЕО № 11-7/2014 г. Начинът на изпълнение на мерките и условията за 

предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отрстраняване на предполагаемите 

неблагоприятни последствия, които са включени в т. II на Становището по ЕО, е както 

следва:  

А. Общи:  

1. Инвестиционни предложения, планове, програми или проекти, за които се 

изисква ОВОС/ЕО (по реда на Закона за опазване на околната среда) и оценка за 

съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на Закона за 

биологичното разнообразие) да се одобряват по реда на съответния специален закон само 

след решение/становище за одобряване/съгласуване от компетентните органи по околна 

среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията и 

мерките в съответния административен акт.  

Начин на изпълнение: Мярката се спазва, като за всички инвестиционни мерки в 

Условията за кандидатстване се поставя изискване за предоставяне на документи за 

проведени процедури по реда на глава шеста на ЗООС, чрез които се провеждат и 

процедурите по реда на ЗБР.  

2. Проектните предложения да се изготвят при съобразяване на 

Предварителните оценки на риска от наводнения, Плановете за управление на речните 

басейни и при спазване на изискванията, в т.ч. условията в издадените разрешителни, по 

Закона за водите и бъдещите Програми от мерки за опазване на морската околна среда. 

Начин на изпълнение: Мярката се спазва, като допустимостта спрямо действащите 

ПУРН, ПУРБ и Морската стратегия на Република България се проверява в рамките на 

процедурите по реда на глава шеста на ЗООС. За всички проектни предложения, които 

включват инвестиционна част като част от Условията за кандидатстване е предоставянето на 

разрешителни и/или документи, удостоверяващи правото на ползване на воден обект по реда 

на Закона за водите.  

3. При проектни предложения, при които се очакват евентуални неблагоприятни 

последствия върху околната среда и риск за човешкото здраве да се предвидят ефективни 

мероприятия и да се предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване. 

Начин на изпълнение: Бенефициерите са длъжни за изпълняват мерките и условията 

от крайните актове по реда на глава шеста на ЗООС, в които при прогнозирани/потенциални 

рискове за човешкото здраве са включени мерки за отстраняването им.  

4. Приоритетно финансиране на проекти, които минимизират консумацията на 

ресурсите, помагат за съхранението на екосистемите и намаляват натиска върху околната 

среда. 
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Начин на изпълнение: Всички мерки по ПМДР 2014-2020 г. дават приоритет на 

дейности, които намаляват неблагоприятните въздействия, свързани с консумация на ресурси 

и натиск върху околната среда, като по този начин помагат за съхранението на екосистемите. 

Напр. в условията за кандидатстване по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от 

риболов и аквакултури” е записан текст „Безвъзмездна финансова помощ по настоящата 

процедура се предоставя за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от 

риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които  допринасят 

за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната 

среда, включително третирането на отпадъци. В същата мярка е въведен критерий за 

подбор на проектни предложения: „Прилагане на методи, намаляващи отрицателното 

въздействие върху околната среда, включително третирането на отпадъци“. „Методи, 

намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда ще се доказват чрез 

съответни сертификати за система за управление на околната среда (по ISO или 

еквивалентен), както и чрез изграждане на локални съоръжения, свързани с 

пречистване/преработване на отпадъците (напр. локално пречиствателно съоръжение, 

разделност при събиране на отпадъците, съхранение на опасни вещества и др.) По този 

критерий кандидатите получават точки, ако чрез изградените съоръжения обработват 

и/или събират 100 % от отпадния продукт.“ 

5. За проектите, при които се инвестира в диверсифициране на дейностите, да 

се прави предварителна оценка на потенциалните ефекти от всяка конкретна дейност, с 

отчитане състоянието на рибните популации. 

Начин на изпълнение: На 18.05.2018 г. е отворена за прием на проектни предложения 

Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.001 „Диверсификация и нови форми на 

доход“. В условията за кандидатстване като очакван резултат от прилагането на мярката е 

записан текст: Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Диверсификация и нови 

форми на доход“, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното 

биологично разнообразие и на водните екосистеми; осигуряване на равновесие между 

риболовния капацитет и наличните възможности за риболов. В рамките на периода на 

Доклада, до края на 2018 г. не са одобрени проектни предложения по мярката. 

Б. За Приоритет 1: 

1. Да се даде приоритет на проекти, които предвиждат конкретни мерки за 

опазване на качествата на морските води съгласно критериите на Рамковата Директива за 

водите и Рамковата Директива за морска стратегия. 

Начин на изпълнение: Мярка 1.6 “Опазване и възстановяване на морското 

биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на 

устойчивите риболовни дейности“ подпомага дейност по почистване на морето от отпадъци. 

През докладвания период е стартирана процедура чрез подбор на проекти с номер 

BG14MFOP001-1.006 (но няма сключени договори до края на 2018 г.). Целта на мярката е да 

се даде възможност за подобряване състоянието на водата в морето чрез провеждане на 

кампании за събиране на отпадъци и изгубени риболовни уреди и подпомагане на страната 

при изпълнение на задълженията по изпълнение на насоките за интегриране на политиките по 

околна среда и изменение на климата, като се създадат по-благоприятни условия за развитие 

на водната флора и фауна, включително чрез подпомогане подготовката на плановете за 
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управление на защитените зони и тяхното изпълнение. В критериите за подбор на проекти е 

заложен критерий „Събиране на отпадъци в морето от рибарите, например отстраняване 

на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци“. 

2. Приоритетно финансиране на проекти, които използват технологичния 

напредък и техники за устойчив риболов. 

Начин на изпълнение: Към иновации в риболова е насочена Мярка 1.5 „Иновации, 

свързани с опазването на морските биологични ресурси”, но същата не е отваряна за прием до 

края на 2018 г.  

3. Одобряването на проектни предложения да става единствено след наличие на 

предвидени подходящи методи за третиране на отпадъците от риболова и преработката, 

съобразени с йерархията на управление на отпадъците. 

Начин на изпълнение: Във всички от мерките, които се прилагат по ПМДР и от които 

се очаква да имат неблагоприятно въздействие върху околната среда, се дава приоритет на 

дейности, които намаляват това въздействие (виж примера с мярка 5.4 по-горе към мярка 

Б.1). 

4. При проектиране на нови лодкостоянки да се отчитат ограниченията и 

забраните за защитени зони и защитени територии, въведени със заповедите за обявяване и 

утвърдените планове за управление. 

Начин на изпълнение: Изпълнението на мярката се гарантира чрез провеждане на 

процедурите по ОВОС и ОС за такива проектни предложения и спазването на условията и 

мерките в постановените крайни актове по тях. В Условията за канидатстване на всички 

инвестиционни мерки, включително мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 

рибни борси и покрити лодкостоянки“ в т. 24. Списък на документите, които се подават на 

етап кандидатстване се посочват като изискуем документ на етап кандадатстване „Решение за 

съвместимостта на проекта с предметитe и целите на опазване на защитените зони 

съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, 

програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 

защитените зони (обн. ДВ, бр. 73 от 11.09.2007)“ за проекти, включващи инвестиции в 

местата по Националната екологична мрежа НАТУРА 2000.  

5. Да не се допуска промяна на предназначението на рибарската 

инфраструктура. 

Начин на изпълнение: В „Общи условия към финансираните по Програмата за морско 

дело и рибарство 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ“ по всички мерки от ПМДР има разпоредба, която гласи следното: 

„За период 5 години от датата на окончателното плащане бенефициерът е длъжен: 

а) да използва придобитите въз основа на одобрения проект активи по 

предназначение; 

б) да не прехвърля правото на собственост и/или преотстъпва правото на ползване 

върху активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение на 

случаите, когато това се изисква по закон; 

в) да не прекратява/премества подпомогнатата дейност.“ 

6. При необходимост, на базата на извършвани ежегодни изследвания, да се 

предлагат научнообосновани квоти за риболов и да се подобри административният контрол 

върху състава и количеството на уловите. 
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Начин на изпълнение: Квотите за видовете калкан и цаца се определят за всяка 

държава-членка на ЕС на база на данните, събирани и анализирани при ежегодното 

изследване на запасите в Черно море. Това изследване се финансира по мярка 3.2 „Събиране, 

управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата 

политика в областта на рибарството за периода 2014-2016 г.“. Конкретен бенефициер по 

изпълнение на мярката е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. 

В. За Приоритет 2: 

1. Да се направи ревизия на зоните за отглеждане на черупчести организми. 

Начин на изпълнение: Такива изследвания са възлагани след периода, за който се 

отнася настоящият Доклад.  

2. Да се даде приоритет на проекти, включващи иновативни и научни 

разработки при развитието на аквакултури. 

Начин на изпълнение: Мярка 2.1. „Иновации в аквакултура“ е насочена конкретно 

към стимуирането на иновации при развитието на аквакултури. В периода до 31.12.2018 г. е 

отворен един прием по мярката, но няма одобрени проекти.  

В Условията за кандидатстване по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в 

аквакултурите“ е определен такъв критерий за подбор на проектни предложения – „иновации 

в стопанството“. 

3. Изграждането на нови ферми за аквакултури да се съобразява с наличието в 

близост на жилищни зони и обекти, подлежащи на здравна защита. 

Начин на изпълнение: Условието се изпълнява в рамките на процедурите по ОВОС за 

проектните предложения по мярка „Насърчаване на нови производители на аквакултури, 

развиващи устойчиви аквакултури”.  

4. При стартиране на дейности по морски аквакултури да се прави проучване за 

влияние върху качествата на най-близките води за къпане чрез оценка и на основните 

течения и възможния пренос и степен на замърсяване. 

Начин на изпълнение: В периода до 31.12.2018 г. са одобрени за финансиране две 

проектни предложения за дейности по морски аквакултури по мярка 2.2 на ПМДР 2014-2020 

г.: 

- Проект „Mодернизация на съществуваща ферма за миди“ с бенефициер 

БЛЯК СИЙ ШЕЛС ООД – фермата е ситуирана в черноморската акватория на гр. Каварна. 

Състои се от двойни дълги линии, с дължина от 100 до 200 m , закотвени от двата си 

края със специални стоманени котви и поддържана на повърхността със специално 

конструирани пластмасови поплавъци. В средата, дългата линия е закотвена с бетонна котва. 

За основното въже са закрепени вертикални колектори с дължина 6 - 7 m, които се поддържат 

във вертикално положение, посредством тежести. Така описаното съоръжение не води до 

въздействие, в т.ч. влошаване на качеството на морските води – напротив, съгласно РИОСВ-

Варна допринася за поддържане на екологичното равновесие и видовото разнообразие и 

съдейства за повишаване на биологичната продуктивност и пречиствателната способност на 

Черно море. Мидената ферма не попада в зона за къпане, като най-близките линии до зоната 

за къпане са показани на следващите извадки от Google Earth (зоната за къпане е означена 

счервено, а местоположението на линиите в жълти маркери):  
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Не са констатирани нарушения по издадените разрешителни по реда на Закона за 

водите. 

- Проект „Ферма за култивирана черна мида“ с бенефициер АКВА ШЕЛС ЕООД 

– издадено е Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2236 0028/20.04.2016 

г. от Басейнова дирекция „Черноморски район“. Фермата е разположена в акваторията на 

Черно море в района на залив „Каварна“, гр. Каварна.  

Състои се от плаващи линии, закотвени от двете страни с метални, фабрично 

изработени котви – 120 бр. полиетиленови тръби УВ-устойчиви, които в двата си края са 

заварени с капи, на които са монтирани вентили с борзи връзки за напомпване. По дължината 

на всяка тръба с въжени гаши и главно въже е закрепен мрежен колектор, дълбок 4,0 m – 

създава оптимални уславия за захващане на спатовия материал. Мидената ферма не попада в 

зона за къпане, като отстоянието до зоната за къпане е показано на следващата фигура, на 

извадка от Google Earth (зоната за къпане е означена с червено, а местоположението на 

мидената ферма в жълти маркери):  

 

Не са констатирани нарушения по издаденото разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект по реда на Закона за водите. 

 

5. При реализиране на дейности по аквакултури да не се допуска прекомерна 

интензификация на аквакултурното производство в условия на свободен водообмен с 

околната среда. 

Начин на изпълнение: Не е налична нормативна уредба, която регламентира 

прекомерната интензификация, поради което мярката реално е неизпълнима, но 

бенефициерите са длъжни да спазват наличните технологични изисквания към всеки отделен 

вид, обект на отглеждане във фермите за аквакултури. 

6. При реализиране на дейности по аквакултури да се прилагат храни и 

технологии на хранене, които предотвратяват замърсяването на водата с хранителни 

остатъци. 
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Начин на изпълнение: Изискванията за икономическа жизнеспособност на 

инвестицията, които се поставят към проектните предложения, обуславят използването на 

съвременен фураж с високи хранителни качества от бенефициерите. 

7. Мониторинг на въздействието на аквапроизводството върху околната среда 

да започне още в началния етап на прилагане на програмата. 

Начин на изпълнение: Въздействието на всяко проектно предложение с 

инвестиционен характер се определя в рамките на процедурата по ОВОС и ОС, а контролът е 

в правомощията на съответната РИОСВ. Няма информация за значителни неблагоприятни 

въздействия на аквапроизводството върху околната среда за периода на Доклада.  

8. При въвеждане на нови видове в аквакултурите е необходимо да се направи 

оценка на риска и да се разработят мерки за предотвратяване излизането на чужди видове 

от фермите в природата по реда на ЗБР. 

Начин на изпълнение: При въвеждане на нови/неместни видовe се спазват 

изискванията на ЗБР, като се изисква от бенефициерите предоставяне на разрешително по 

реда на чл. 67 от Закона, или становище, че такова разрешително не е необходимо (при 

развъждане и отглеждане на неместни животински видове при контролирани от човека 

условия). 

9. Да се предвидят мерки за опазване на видове и местообитания при развитие 

на инфраструктурата около аквакултурните обекти, особено когато се засягат защитени 

зони и защитени територии. 

Начин на изпълнение: В периода на Доклада (до 31.12.2018 г.) не са сключвани 

договори, които да включват инфраструктура около обекти за аквакултури. 

 

III. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА И МЕРКИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ 

В ИЗДАДЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕДА НА ГЛАВА ШЕСТА НА ЗООС И ПО ЧЛ. 31 ОТ 

ЗБР ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПРОЕКТ ЗА ПЕРИОДА 13.11.2015 г. – 31.12.2018 г. 

В настоящата точка е направен анализ на начина и степента на изпълнение на 

условията и мерките в издадените решения, описани към Таблици 4, 5, 7 и 8 на т. I.2 на 

Доклада, за проектите в изпълнение през разгреждания период (за 2 проекта по Приоритет 1, 

19 проекта по Приоритет 2, 14 проекта по Приоритет 4 и 2 проекта по Приоритет 5 на ПМДР 

2014-2020 г.). Последователността на анализираните решения е по приоритети на ПМДР 

2014-2020 г.  

III.1. Изпълнение на условията и мерките от решения за проекти по 

Приоритет 1 

В периода на доклада са стартирали 2 проекта по мярка 1.8, за които са постановени 

решения по реда на глава шеста на ЗООС и чл.31 на ЗБР, съдържащи условия:  

1) Проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията северно от 

кв. 54, по плана на кв. Крайморие, Община Бургас“ - Решение № БС-4-

ПР/12.01.2017 г. включва 9 условия, мерки и ограничения – начин на 

изпълнение:  
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№ Условия, мерки и ограничения от Решение 

№ БС-4-ПР/12.01.2017 г. 

Начин на изпълнение 

1 Да се спазват ограниченията и забраните за 

извършване на дейности, които могат да 

доведат до пряко и непряко отвеждане на 

опасни и вредни вещества в подземните води, 

регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ, 

съгласно становище на БДЧР Варна с изх.№ 05-

10-116/1/31.10.2016 г. 

Ограниченията и забраните се спазват – 

осигурена е площадкова канализация, 

която отвежда битово-фекалните води в 

локална канална помпена станция, 

откъдето чрез напорно канализационно 

отклонение за имота – тласкател, 

отпадъчните води се отвеждат в улична 

гравитачна канализация. Няма заустване 

на отпадъчни води във водни обекти, в 

т.ч. контакт на опасни и вредни вещества 

с подземни води.   

2 За изграждане на защитната лодкостоянка е 

необходимо издаване на разрешително за 

ползване на воден обект, съгласно чл. 46, ал.1, 

т.1 от Закона за водите, съгласно становище на 

БДЧР Варна с изх.№ 05-10-116/1/31.10.2016 г. 

Издадено е Разрешително за ползване на 

воден обект от БДЧР № 2237 

0022/20.09.2017 г.  

3 В съответствие с разпоредбите на чл.198о от 

Закона за водите, предоставянето на ВиК 

услуги за потребители се извършва единствено 

от „ВиК оператор“ по реда на Закона за водите 

и Закона за устройство на територията, за което 

Възложителят следва да има сключен писмен 

договор, съгласно становище на БДЧР Варна с 

изх.№ 05-10-94/2/27.09.2016 г. 

Сключен е договор с „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕАД – Бургас за 

присъединяване към водоснабдителните и 

канализационните системи.  

4 В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от 

Закона за водите, всички води и водни обекти 

следва да се опазват от замърсяване и 

увреждане. При реализиране на ИП да се 

предвидят мерки за недопускане на 

влошаването на състоянието на повърхностните 

и подземните води, съгласно становище на 

БДЧР Варна с изх.№ 05-10-94/2/27.09.2016 г. 

Изпълнени са условията в 

разрешителното за ползване на воден 

обект. Не се заустват отпадъчни води във 

водни обекти. Не са установявани 

нарушения или налагани санкции от 

компетентните органи.  

5 На основание чл.131 от Закона за водите, при 

аварийни случаи, създаващи предпоставки за 

замърсяване на водите, собственикът или 

лицето, експлоатиращо обекта – източник на 

замърсяване, е длъжно да вземе необходимите 

мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последиците от замърсяването, съгласно 

предварително изготвен авариен план, съгласно 

становище на БДЧР Варна с изх.№ 05-10-

94/2/27.09.2016 г. 

Изпълнени са условията в 

разрешителното за ползване на воден 

обект. Не се заустват отпадъчни води във 

водни обекти. Не са установявани 

нарушения или налагани санкции от 

компетентните органи. 

6 Да се спазват изискванията на Наредба № 5 за 

управление на качеството на водите за къпане, 

съгласно становище на БДЧР Варна с изх.№ 05-

10-94/2/27.09.2016 г. 

Изпълнени са условията в 

разрешителното за ползване на воден 

обект. Не са установени 

неблагоприятни въздействия върху 

води за къпане. 
7 Да се осигури вода за питейно-битови цели с 

качества, съгласно изискванията на Наредба № 

9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, 

Вода за питейно-битови цели е осигурена 

от водопроводно отклонение за имота. 
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№ Условия, мерки и ограничения от Решение 

№ БС-4-ПР/12.01.2017 г. 

Начин на изпълнение 

предназначена за питейно-битови цели (изд. От 

МЗ, МРРБ и МОСВ, обн. ДВ, бр. 30/2001 г.) от 

централна водопроводна мрежа и отвеждане на 

отпадъчните води в канализационната мрежа с 

достатъчни капацитетни възможности, при 

спазване на действащата нормативна уредба, 

съгласно становище на РЗИ Бургас с изх.№ 25-

01-240/03.01.2016 г. 

8 Да не се допускат наднормени нива на 

вредности от дейността на обекта 

(лодкостоянка) в околната среда съгласно 

становище на РЗИ Бургас с изх.№ 25-01-

240/03.01.2016 г. 

Не са установявани превишения на норми 

за опазване на околната среда от 

дейностите на обекта. Не са налагани 

санкции от компетентните органи. 

9 При извършване на изкопните работи, при 

товарене/разтоварване, транспортиране и 

складиране на земни маси и строителни 

материали да се спазват изискванията на чл.70 

от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за 

допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от 

обекти и дейности с неподвижни източници на 

емисии.  

По време на строителните дейности е 

осигурено оросяване на прахообразните 

материали, навлажняване на местата за 

товарене и разтоварване.  

 

2) Проект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище 

„Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община 

Варна“ - Решение № ВА-102-ПР/2016 г. включва 18 условия – начин на 

изпълнение: 

№ Условия от Решение № ВА-102-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

Към проектирането 

1 Окончателният работен проект да съобрази 

препоръките в таблица II.12-1 към 

информацията за ИП по Приложение № 2 от 

Наредбата за ОВОС, въз основа на която е 

издадено настоящото решение. 

Окончателният работен проект е 

съобразен с препоръките от информацията 

за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

2 Да се извърши геодезическо заснемане на 

съществуващата дървесно-храстова 

растителност в територията на ИП, с цел 

максималното и запазване 

За обекта е извършено геодезическо 

заснемане на съществуващата 

растителност. В изпълнение на заповед на 

кмета № 2034/27.05.2019 г. са премахнати 

7 бр. широколистни дървета и саморасла 

растителност.  

3 Да се изготви План за управление на 

строителните отпадъци в съответствие с 

изискванията на Наредба за управление на 

строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали (Обн. ДВ 

бр. 89/13.11.2012 г.) 

Изготвен е план за управление на 

строителните отпадъци в съответствие с 

изискванията на Наредбата за управление 

на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали 

Преди започване на строителството 
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№ Условия от Решение № ВА-102-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

4 Да се определят площадки за съхраняване на 

строителните материали и отпадъци и на 

отнетия хумусен пласт.  

Определена е площадка за неопасни 

отпадъци – с удостоверение № 

405/15.05.2019 г. за насочване на 

строителни отпадъци и изкопни земни 

маси, намираща се в землището на с. 

Въглен, община Аксаково, на основание 

договор с „Адиан АМГ“ ЕООД № 

419/28.12.2018 г. за кодове отпадъци 17 01 

01, 17 01 07, 17 03 02 и 17 01 03 и № 

418/28.12.2018 г. за отпадъци с кодове 17 

09 04 и 20 03 01.  

Условието е изпълнено, не са установени 

нарушения и няма налагани санкции. 

5 Да се изготви схема на движение на 

строителната механизация и автомобили до и от 

строителната площадка. Същата да се съгласува 

с кметовете на Община Варна и Район 

„Аспарухово“ – Община Варна, и засегнатите 

райони. 

Изготвен е маршрут за транспортиране на 

изкопните земни маси и строителни 

отпадъци, съгласно удостоверение № 

405/15.05.2019 г. 

По време на строителството 

6 Да се изпълняват мерки за ограничаване на 

прахоотделянето, в т.ч. оросяване на 

строителните площадки и пътищата в сухо 

време, и на шумовото замърсяване.  

Изпълнявани са мерки за ограничаване на 

прахоотделянето, в т.ч. оросяване на 

строителната площадка, както и 

непрекъснато измиване на гумите на 

строителната механизация, обслужваща 

обекта.  

7 Да не се извършват взривни работи, както в 

акваторията, така и на сушата, за да се избегне 

безпокойството и прогонването на видовете, 

предмет на опазване в защитените зони 

Не са извършвани взривни работи на 

обекта.  

По време на строителството и експлоатацията на ИП 

8 Да не се извършват драгажни работи в 

акваторията, предмет на ИП, с цел опазване на 

биологичното разнообразие, вкл. природно 

местообитание 1160 „Обширни плитки заливи“ 

/ПИ № 10135.5506.479 и цялата акватория, 

предмет на ИП, засягат местообитанието/ 

Не са извършвани драгажни работи на 

обекта.  

9 Да не се допуска предизвикване на шум в 

околната среда над граничните стойности, 

определени в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за 

показателите на шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум и на 

вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението. 

Не са извършвани проверки от 

компетентни органи и няма установени 

превишения на шум. Не са постъпвали 

сигнали за повишени нива на шум пред 

компетентни органи. 

Условия, произтичащи от Закона за водите (ЗВ):  

10 Да се спазват ограниченията и забраните за 

извършване на дейности, които могат да 

доведат до пряко и непряко отвеждане на 

опасни и вредни вещества в подземните води, 

Условието се изпълнява. Не са 

установявани нарушения и няма налагани 

санкции от компетентните органи.  
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№ Условия от Решение № ВА-102-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ. 

11 За извършване на дейността е необходимо 

издаване на разрешително за ползване на воден 

обект, съгласно чл.46, ал.1, т.1 от ЗВ. 

Издадено е разрешително № 

22370021/03.05.2017 г. от директора на 

БДЧР, като условията от разрешителното 

са изпълнени.  

12 Съгласно изискванията на чл.198о от Закона за 

водите, предоставянето на ВиК услуги на 

потребители се извършва единствено от ВиК 

оператор по реда на Закона за водите и Закона 

за устройство на територията. Възложителят 

следва да има сключен договор с ВиК оператор 

за предоставяне на водоснабдителни и 

канализационни услуги.  

Сключен е договор за присъединяване 

към ВиК от 25.11.2020 г. 

13 Предвид факта, че планираните дейности 

попадат в район с потенциален риск от 

наводнения, за безопасна експлоатация е 

необходимо да се предвидят мерки с цел защита 

от вредното въздействие на водите.  

По време на строителството не са 

възниквали аварийни ситуации.  

Предвиден е План за действие при 

аварийни ситуации за периода на 

експлоатация. 

14 Необходимо е да се спазват забраните на чл.134 

и чл. 143 от Закона за водите. Да се 

предприемат действия за осигуряване целостта 

на проводимостта на дерето, включително и 

изграждане на инфраструктурни съоръжения 

където е необходимо, с цел безпрепятствено 

оттичане на дъждовните води до естественото 

им вливане в Черно море.  

Регулярно се извършва почистване на 

дерето, което се намира в близост до 

обекта, но е извън границите на имота, 

върху който е изградено рибарското 

пристанище. 

15 При изпълнение на дейностите по реализиране 

на ИП да не се допуска замърсяване на водните 

обекти. Обслужващите дейности по 

строителната механизация и автотранспорта да 

се осъществяват на места, отдалечени от тях.  

Условието е изпълнено. При 

реаризирането на инвестиционното 

предложение е осигурена допълнителна 

работна площадка.  

16 В съответствие с разпоредбите на чл.116 от ЗВ, 

всички води и водни обекти следва да се 

опазват от замърсяване и увреждане. При 

реализирането на ИП се предвиждат мерки за 

недопускане на влошаването на състоянието на 

повърхностните и подземните води.  

Условието се изпълнява, като не е 

допускано замърсяване и увреждане на 

води и водни обекти. Няма установени 

нарушения и налагани санкции от 

компетентните органи.  

17 На основание чл.131 от Закона за водите при 

аварийни ситуации, създаващи предпоставки за 

замърсяване на водите, собственикът или 

лицето, експлоатиращо обекта – източник на 

замърсяване, е длъжно да вземе необходимите 

мерки за ограничаване или ликвидиране на 

последиците от замърсяването, съгласно 

предварително изготвен авариен план.  

До момента не са настъпвали аварийни 

ситуации. Предвиден е План за действие 

при аварийни ситуации за периода на 

експлоатация. 

18 При извършване на строително-монтажни 

дейности следва да се прилагат най-добри 

налични практики за недопускане на 

замърсяване на водни обекти.  

Всяка част от инвестиционния проект 

съдържа информация относно 

минималните изисквания за влагане на 

строителните продукти в строежите, както 

и съответната технология на изпълнение. 

Няма констатирани нарушения и/или 
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№ Условия от Решение № ВА-102-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

замърсяване на водния обект. 

 

III.2. Изпълнение на условията и мерките от решения за проекти по Приоритет 2 

В периода на доклада се изпълняват 16 проекта по мярка 2.2 и 3 проекта по мярка 

2.3, за които са постановени решения по реда на глава шеста на ЗООС и чл.31 на ЗБР, 

съдържащи условия:  

1) Проект „Продуктивни инвестиции в Рибовъдно стопанство „Топлика“, 

находящо се в с. Бенковски, общ. Мирково, област Софийска“  

за които е постановено Решение № СО-58-ПР/2017 г. – включва 4 условия – начин на 

изпълнение: 

№ Условия от Решение № СО-58-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Да се предприемат необходимите действия за 

издаване на разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект за заустване на 

отпадъчни води, съгласно Закона за водите, 

като се подадат необходимите документи в 

БДИБР. 

Няма заустване на отпадъчни води във 

воден обект. 

2 Да не се допуска влошаване на качеството на 

водите в реката, в която ще се заустват водите 

след рибовъдното стопанство. 

Не се заустват отпадъчни води в реката. 

3 Да се предприемат мерки за ограничаване на 

неорганизираните прахови емисии по време на 

строителните и монтажни работи, като се 

извършва редовно почистване и оросяване на 

строителната площадка. 

Изпълнявано е по време на строителните 

и монтажните работи. 

4 Всички дейности на площадката да се 

извършват по начин, недопускащ 

разпространяване на миризми извън границите 

ѝ. 

Условието се изпълнява. Няма подавани 

сигнали към компетентните органи за 

неприятни миризми от обекта. 

 

2) Проект "Изграждане на садкова инсталация на фирма "МОНТ ФИШ" 

ООД", язовир "Огоста" гр. Монтана" - Решение № МО 18-ПР/2012 г. – 

включва 1 условие – начин на изпълнение:  

№ Условие от Решение № МО 18-ПР/2012 г. Начин на изпълнение 

1 Да се предприемат необходимите действия за 

издаване на разрешително за ползване на воден 

обект по чл.46 от Закона за водите 

Изпълнено – издадено Разрешително № 

02460053/25.03.2013 г. от заместник-

министъра на околната среда и водите, 

изменено с Решение № 138/24.07.2015 г. и 

Решение № 46/03.04.2018 г. на министъра 

на околната среда и водите за ползване на 

воден обект – язовир Огоста с цел 
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№ Условие от Решение № МО 18-ПР/2012 г. Начин на изпълнение 

аквакултури и свързаните с тях дейности.  

В резултат на извършена проверка за 

правно действие на постановеното 

решение през 2018 г., е установено, че към 

момента тогава садките не са били 

монтирани.  

 

3) Проект „Изграждане и оборудване на риболюпилен комплекс от 

рециркулационен тип за производство на личинки и зарибителен материал в 

землището на с. Сбор, община Пазарджик“ - Решение № ПК-44-ПР/2017 г. 

– съдържа 5 условия – начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № ПК-44-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Да не се допуска замърсяване на подземното и 

повърхностното водно тяло от дейностите по 

реализиране и експлоатация  на ИП. 

Не е допуснато замърсяване на 

подземното и повърхностното водно тяло. 

Няма установени нарушения и налагани 

санкции.  

2 Водата от тръбния кладенец  може да се ползва 

само при спазване  на всички процедури по 

Разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 

от ЗВ. 

От БДИБР е издадено разрешително № 

31560019/12.10.2017 г. за водовземане от 

подземни води със срок на действие 

12.10.2022 г. 

 

3 По време на сондирането изхвърлянето на 

промивна течност и битови отпадъци да става 

на определените за тази цел места. 

Фирмата – изпълнител на сондажа е 

осигурила управлението – събиране, 

транспортиране и последващо третиране 

на генерираните по време на сондирането 

отпадъци.  

4 Да се осигури водоплътен резервоар с  

достатъчен обем, който да поеме и съхрани 

формиращите се отпадъчни води от    

промивката на механичните филтри на 

рециркулационната система. 

Осигурен е такъв резервоар – един от 

външните басейни. 

5 Да се спазват изискванията на Наредба 

№2/13.09.2007 г. (Добрите земеделски  

практики за торене). 

Не се използват торове. 

 

4) Проект „Mодернизация на съществуваща ферма за миди“ - Решение № ВН 

66-ОС/2009 г. – съдържа 1 условие – начин на изпълнение:  

№ Условие от Решение № ВН 66-ОС/2009 г. Начин на изпълнение 

1 Да не се допуска унищожаване на природни 

местообитания на видове, предмет на опазване 

в зоната, при изграждане и експлоатация на 

инсталацията за отглеждане на миди 

Не е установено унищожаване на 

природни местообитания от изграждането 

и експлоатацията на инсталацията.  

Няма постъпвали сигнали, не са 

установени нарушения и не са налагани 
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№ Условие от Решение № ВН 66-ОС/2009 г. Начин на изпълнение 

санкции от страна на РИОСВ-Варна. 

 

5) Проект „База за изкуствено размножаване на аквакултурни видове.“ - 

Решение № ПВ-52-ПР/2016 г. – съдържа 2 условия – начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № ПВ-52-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

1 Дълбочината на сондажния кладенец да не 

превишава 25 метра 

Условието е изпълнено, като същото 

условие е заложено и в Разрешително за 

водовземане от подземни води чрез нови 

водовземни съоръжения № 

31560015/26.09.2016 г. на БДИБР. 

2 Водата от сондажния кладенец да се ползва 

само при спазване на всички процедури по 

разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.1 

от Закона за водите 

Издадено е Разрешително за водовземане 

от подземни води чрез нови водовземни 

съоръжения № 31560015/26.09.2016 г. на 

БДИБР. 

 

6) Проект „Разширяване и модернизация на аквакултурното стопанство на 

Водно Строителство Хасково АД“ - Решение № ХА-111-ПР/2009 г. и 

Решение № ХА-4-ОС/2011 г.) – и двете решения съдържат по 4 условия – 

начин на изпълнение:  

№ Условия от Решение № ХА-111-ПР/2009 г. Начин на изпълнение 

1 Да не се допуска замърсяване на околната среда 

и водите. 

Условието се изпълнява. Не са установени 

нарушения и налагани санкции от страна 

на компетентните органи. 

2 Да се поддържа язовирът и районът около него, 

като се съобразява със законите на околната 

среда при хранене, зарибяване и хващане на 

рибата. 

Експлоатацията и дейностите са 

съобразени с всички приложими 

нормативни изисквания.  

3 При наличие на защитени видове в участъци   

от площта на инвестиционното предложение и 

околни терени, използвани за хранителна  

територия да се осигурят всички необходими 

мерки да не бъдат обезпокоявани и тяхното 

опазване. 

Не са установени защитени видове. 

4 Да не се поврежда и унищожава по никакъв 

начин съществуващата тревиста, храстова и 

дървесна растителност  извън площта на ИП. 

Условието се изпълнява.  

 

№ Условия от Решение № ХА-4-ОС/2011 г. Начин на изпълнение 

1 Всички дейности по инвестиционното 

намерение да се реализират само в 

предвидените площи 

На 17.12.2014 г. е извършена проверка от 

страна на РИОСВ-Хасково – към момента 

на проверката садковата инсталация все 
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№ Условия от Решение № ХА-4-ОС/2011 г. Начин на изпълнение 

още не е била изградена, но е започнала 

дейността по обособяване на 

производствената среда, свързана със 

съответните спомагателни дейности към 

рибовъдното стопанство. Условието се 

изпълнява.  

2 Да не се допуска депониране на строителни и 

битови отпадъци в границите на защитената 

зона 

Условието се изпълнява, като по време на 

проверката, описана на предходния ред не 

е установено депониране на отпадъци.  

3 Да не се допуска залесяване с неместни и 

инвазивни видове растения, ако се предвижда 

залесяване – да се използват само видове с 

местен произход 

По време на проверката не е установено 

залесяване с видове от неместен произход. 

при която не са установени нарушения.   

4 Да се извършва собствен мониторинг на 

качеството на водите, съгласуван с Басейнова 

дирекция за управление на водите в 

Източнобеломорски район, с център Пловдив 

От БДИБР е издадено разрешително № 

32460144/27.09.2006 г., последно 

продължено с решение № РР-

2861/04.07.2016 г. за ползване на 

повърхностен воден обект – язовир 

„Клокотница“ с цел на ползването 

„аквакултури и свързаните с тях 

дейности“. Разрешителното е с краен срок 

на действие 28.08.2026 г.  

Няма констатирани напушения по 

спазване на условията в разрешителното, 

няма налагани санкции. 

Няма информация за извършване на 

собствен мониторинг на водите 

(съгласно писмо на БДИБР с изх.№ ПУ-11-

105(1)/26.05.2022 г.) 

 

7) Проект „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) 

- садкова инсталация за отглеждане и продажба на риба в акваторията на 

яз. Генерал Колево“ - Решение № ВА-92-ПР/2016 г. – съдържа 2 условия – 

начин на изпълнение:  

№ Условия от Решение № ВА-92-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

1 Да се изготви план за собствен мониторинг на 

води, който да се съгласува с  РИОСВ – Варна и 

Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен 

Проектът не е започнал физическо 

изпълнение в отчитания период, поради 

което такъв план не е изготвян. 
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№ Условия от Решение № ВА-92-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

2 Произтичащи от Закона за водите /ЗВ/: 

А/На основание чл.44 от ЗВ предвиденото 

водовземане от язовир „Генерал Колево“ за 

захранване на  ваните на планираното за 

изграждане брегово съоръжение за отглеждане 

и продажба на риба, както и за предвиденото 

питейно-битово водоснабдяване за хигиенни 

нужди на работниците подлежи на 

разрешителен режим по реда на Глава четвърта 

от ЗВ. 

Издадено е Разрешително за ползване на 

воден обект № 04/26.10.2016 г. от Община 

Вълчи дол. 

Не е сключван договор с ВиК в отчетния 

период, поради незапочнало изпълнение 

на проекта. 

 

Б/ На основание чл.46, ал.1, т.2 от ЗВ 

ползването на язовир „Генерал Колево“ за 

изграждане на ферма за отглеждане на риба в 

плаващите мрежени клетки (садки) подлежи на 

разрешителен режим по реда на Глава четвърта 

от ЗВ. 

Язовир „Генерал Колево“ е общинска 

собственост. Съгласно чл.5, ал.1, т.3 от ЗВ 

разрешителното за водовземане и ползване на 

воден обект с изключение на разрешителните за 

ползване на воден обект за заустване на 

отпадъчни води и повърхностни води се издава 

от кмета на общината след решение на 

Общинския съвет. 

Издадено е Разрешително за ползване на 

воден обект № 04/26.10.2016 г. от Община 

Вълчи дол. 

 

В/ При реализацията на ИП да се спазват 

забраните на чл.134 от ЗВ, а именно: „В 

крайбрежните заливаеми ивици и на 

принадлежащите земи на водохранилищата се 

забранява: 

-складиране на пестициди, депониране и 

третиране на отпадъци; 

-строителство на животновъдни ферми; 

-строителство на стопански и жилищни 

постройки; 

-миенето и обслужването на транспортни 

средства и техника; 

-засаждането на трайни насаждения с плитка 

коренова система; 

-изхвърлянето на отпадъци. 

Съгласно определението, регламентирано в § 1, 

ал.1, т.26 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за водите „Принадлежащи земи на 

водохранилища“ са земите, които се заливат 

при максимално напълване на 

водохранилището. 

Проектът не е реализиран.   

Г/ На основание чл.46, ал.1, т.3 от ЗВ 

предвиденото заустване на пречистените 

битови води и връщащата се вода от ваните 

подлежи на разрешителен режим по реда на 

Глава четвърта от ЗВ. 

Проектът не е реализиран.   
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№ Условия от Решение № ВА-92-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

Д/ Да се осъществява собствен мониторинг и да 

се анализират качествата на водата от 

акредитирана лаборатория съгласно чл.67, ал.1, 

т.1 от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг 

на водите. Копия от протоколите да се 

изпращат в Басейнова дирекция Дунавски 

район. 

Проектът не е реализиран.   

Е/ Да се допуска пряко или непряко 

замърсяване на повърхностните и подземни 

води. 

Проектът не е реализиран.   

 

8) Проект „Модернизиране на съществуващото стопанство на фирма 

Пламагро ООД“ - Решение № МО-25-ПР/2016 г. – съдържа 4 условия – 

начин на изпълнение:  

№ Условия от Решение № МО-25-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

1 Изграждането на садковата инсталация и 

дейностите по развъждане и отглеждане на 

риба в яз. „Божоровец”, да се осъществят след 

приключване на ремонтно-възстановителните 

работи по язовира и съоръженията към него. 

Условието е изпълнено - посредством 

избор на изпълнител за СМР възстанови 

язовира и съоръженията към него, а след 

това посредством избор на друг 

изпълнител е изградена Садковата 

инсталация. 

2 Да се предприемат необходимите  действия за 

издаване  на разрешително по реда на глава IV 

от ЗВ. 

Пламагро ООД ползва повърхностен 

воден обект и акватория на язовир 

Божоровец, посредством концесионен 

договор с община Якимово и 

приложенията към него. 

3 Изгребната яма за отпадъчни води и дъждовния  

канал, да бъдат с водоплътни стени и дъно. 

Всички съоръжения, част от проекта, са 

изградени с водоплътен бетон, съгласно 

изискванията на Техническия проект. 

4 Да се сключи договор с лицензиран оператор за 

периодичното изтегляне на отпадъчните води 

от изгребната яма. 

Условието е изпълнено. Сключен е 

договор с „ЕКО КАРТОН“ ЕООД (на 

01.07.2019 г.) за събиране и 

транспортиране на отпадъчни води. 

 

9) Проект „Изграждане на ферма и риболюпилня за интензивно отглеждане 

на есетрови риби в рециркулационна система в ПИ № 002019 в землището 

на с. Първомай, общ. Петрич – сектор „Рециркулационни системи“ - 

Решение № БД-39-ПР/2017 г. – съдържа 8 условия – начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № БД-39-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

1 При проектиране на фермата за отглеждане на  

аквакултури да се предвиди складово 

помещение за съхранение на опасни химични 

вещества, съгласно изискванията на чл. 6 от  

Предвидено е помещение за съхранение 

на химични вещества и смеси, където се 

извършват лабораторни анализи 

(измервания на рН, кислород и 
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№ Условия от Решение № БД-39-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

Наредбата за реда и начини на съхранение на 

опасни химични вещества и смеси (ДВ. бр. 

43/201 1  г.). 

температура на водата в басейните). В 

помещението се съхранява единствено 

морска сол (която не е категоризирана 

като опасна) в чували по 25 кг върху 

дървени палета и метанол в еднолитрова 

туба. Помещението не е свързано с 

канализационната система.  

2 Формираните битово-фекални отпадъчни води 

и остатъчната вода от производствения процес 

да се отвеждат в съществуващ канализационен 

клон от канализацията на с. Първомай. 

Сключен е договор с ВиК оператор. 

3 В изпълнение на разпредбите на чл. 156a, ал.1, 

т.2 от Закона за водите е необходимо на всички 

етапи от планирането, проектирането, строежа 

и поддръжката на предвидените за изграждане 

съоръжения да се предвидят мерки, 

обезопасяващи водите на подземното водно 

тяло от замърсяване. 

„Първострой-Г“ ЕООД е титуляр на 

Разрешително за водовземане от подземни 

води, чрез съществуващи водовземни 

съоръжения № 41560004/23.06.2017 г., в 

което са заложени две цели – промишлени 

цели и аквакултури. Титулярът на 

разрешителното представя в БДЗБР 

доклади по чл.48, ал.1, т.12 на Закона за 

водите, както и протоколи от извършен 

химичен анализ на подземните води. 

Давани са предписания по отношение на 

спазване на условие от разрешителното 

относно „Изисквания към програма за 

мониторинг“. Не са установени 

несъответствия за качеството на водите по 

изследваните показатели – рН, 

електропроводимост, концентрация на 

разтворен кислород, амониеви йони, 

нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и 

сулфати. 

(съгласно писмо на БДЗБР с изх.№ РД-11-

371(1)/11.05.2022 г.) 

4 Да се спазват изискванията на Наредба № 

2/13.09.2007г. за опазване на водите от 

замърсяване с нитрати от земеделски  

източници. 

Изискванията се спазват – не са 

установени несъответствия по показател 

„нитрати“ за водите. 

5 Съгласно разпоредбите на чл.46, ал.2 от Закона  

за водите, изграждането на конструкиии, 

инженерно-строителни съоръжения, постройки 

и други, при които се осъществява или е 

възможен контакт с подземни води се извършва 

при условията и по реда на Закона за 

устройство на територията при спазване  на 

изискванията за опазване на подземните води 

по глава осма от Закона за водите. 

Условието се спазва. Не са установени 

нарушения. 

6 Необходимо е качеството на заустваните  

отпадъчнн води от дейността на фермата да 

отговаря на изискванията, посочени в 

Приложение №1.  към  Наредба №7  14 ноември 

2000г. 

Не са установени нарушения по 

условията, нито са налагани санкции от 

компетентните органи. 
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№ Условия от Решение № БД-39-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

7 Посоката и местата за разполагане на 

фотоволтаиците да бъдат избрани така, че да 

бъде ограничен „огледалният ефект” върху  

жилищната  зона на с. Първомай. 

8 След въвеждане на обекта и съответното    

електрозахранване в редовна експлоатация, да  

се извърши измерване и преценка на   

влиянието на електромагнитните полета.    

Измерванията се изискват за оценка на    

съответствието на стойностите на 

електромагнитните полета с тези от Hapeдба №    

7/23.09.1999 г. на MTCП и МЗ за минималните  

изисквания за здравословни и безопасни  

условия на труд на работните места и при  

нзползването на работно оборудване (публ.  

ДВ, бр. 88/08.10.1 999 г. и последващи изм.и 

доп.). Резултатите от измервания да се 

представят в РЗИ - Благоевград и РИОСВ – 

Благоевград в двуседмичен  срок след тяхното 

извършване. 

 

10) Проект „Изграждане на ферма и риболюпилня за интензивно отглеждане 

на африкански сом в рециркулационна система в УПИ VI, кв.56, с. Долно 

Белотинци, общ. Монтана, обл. Монтана - сектор „Рециркулационни 

системи“ - Решение № МО-15-ПР/2017 г. – съдържа 4 условия – начин на 

изпълнение:  

№ Условия от Решение № МО-15-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Да се сключи договор с лицензиран  оператор 

за изтегляне на отпадъчните води от модулната 

изгребна яма и приемането им в селищна 

канализационна система. 

Условието е изпълнено, като е сключен 

договор с „Еко картон“ ЕООД.  

2 Да не се допуска инцидентно заустване на 

отпадъчни води от аквакултурното стопанство в 

повърхностни водни обекти, както и да не се 

допуска пряко и/или непряко замърсяване на 

повърхностни или подземни води. 

Условието се изпълнява и до момента 

няма случай на заустване. 

3 В едномесечен срок след въвеждане на обекта в  

експлоатация, да се представи писмена   

информация в РИОСВ - Монтана за броя на  

климатичното и/или хладилно оборудване и 

инсталации, вида и количеството на 

хладоагентите в тях. 

Условието се изпълнява, като за 

поддръжката и сервизирането на 

климатичното и хладилно оборудване и 

инсталации е наето специализирано 

дружество (Марков и Краси ООД), което 

извършва и отчетната дейност. 

4 За попадащите в обхвата на контрол на  

регламентите относно вещества, които 

нарушават озоновия слой и флуорсъдържащи  

парникови газове по чл.17 от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух климатично 

„Рибна индустрия“ ЕООД разполага с 

изготвени годишни отчети и към момента 

на подаване на настоящия отговор са 

входирани в РИОСВ – Монтана. 
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№ Условия от Решение № МО-15-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

и/или хладилно оборудване и инсталации да се 

спазват изискванията и разпоредбите за 

обслужване и проверки за херметичност от 

оторизирани лица и фирми, досиета и годишна 

отчетност в РИОСВ - Монтана. 

 

11) Проект „Изграждане на пълносистемно рибовъдно стопанство язовир 

"Илиевското“ - Решение № МО 27-ПР/2017 г. – съдържа 2 условия – начин 

на изпълнение:  

№ Условия от Решение № МО 27-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Да се предприемат действия за издаване на 

разрешително за ползване на воден обект – 

язовир Илиевското за аквакултури и свързаните 

с тях дейности, съгласно чл.46, ал.1, т.2 от 

Закона за водите 

Издадено е разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект № 1/17.05.2017 

г. от Община Якимово. 

2 Да се спазват изискванията на чл.134, чл.143, 

чл.144 и чл.146, ал.1 от Закона за водите 

Условието се спазва, като в 

принадлежащите земи на язовира не се 

складират пестициди, не се депонират и 

не се третират отпадъци; 

- не се извършва строителство постройки 

и сгради; 

- не се извършва миене и обслужване на 

транспортни средства и техника; 

- не се извършва засаждане на трайни 

насаждения с плитка коренова система; 

- по дигите на язовира не преминават 

превозни средства извън определените за 

това места; 

 

12) Проект „Изграждане на садково стопанство в яз. Клисурица“ - Решение 

№ МО 36-ПР/2015 г. – съдържа 1 условие – начин на изпълнение:  

№ Условие от Решение № МО 36-ПР/2015 г. Начин на изпълнение 

1 Да се предприемат необходимите действия за 

издаване на разрешително за ползване на воден 

обект по реда на глава IV от Закона за водите 

Условието е изпълнено – от директора на 

Басейнова дирекция „Дунавски район“ е 

издадено Разрешително № 

12460126/07.04.2016 г. за ползване на 

повърхностен воден обект – яз. 

„Клисурица“. Срокът на разрешителното е 

07.04.2022 г. 
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13) Проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЗЕМНА БАЗА ОТ РЕЦИРКУЛАЦИОНЕН 

ТИП ЗА УГОЯВАНЕ НА РИБА ДО ПАЗАРНИ РАЗМЕРИ В ЯЗОВИР 

„ОБОРИЩЕ“ Решение № ВА 72-ПР/2016 г. – съдържа 8 условия – начин 

на изпълнение: 

№ Условия от Решение № ВА 72-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

Към проектирането 

1 Да се предвиди изграждане на водоплътна 

черпателна яма за събиране на формираните по 

време на експлоатацията отпадъчни битово-

фекални води 

Условието е изпълнено. 

По време на експлоатацията 

2 Предвиденото почистване на язовира от 

заблатяване да се извършва само в случай на 

настъпване на еутрофикация в резултат от 

екстензивното отглеждане на риба в язовира, а 

от растителност – само в случай че същата 

заема повече от 15% от площта на язовира 

Условието се спазва.  

3 Почистването на язовира от растителност и 

заблатяване да се извърши извън периода 15 

март – 15 юни (размножителен период за птици 

и други видове водолюбиви животни) 

Условието се спазва.  

4 Отпадъчните води да се предават за 

пречистване на ВиК оператор, съгласно 

договор, изготвен в съответствие с 

изискванията на Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за 

условията и реда за заустване на 

производствени отпадъчни води в 

канализационните системи на населените места. 

Дейностите по приемане и предаване на 

отпадъчните води да се документират.  

По информация, предоставена от 

бенефициера, язовирът е пресъхнал и 

проектът не се изпълнява. 

Няма извършвани проверки от страна на 

РИОСВ-Бургас, няма установявани 

нарушения и налагани санкции. 

 

5 Експлоатацията на обекта да се осъществява в 

съответствие с издаденото разрешително по 

реда на Закона за водите. 

Мерки/условия, произтичащи от Закона за водите 

6 Да се предприемат действия пред БДДР-Плевен 

за издаване на разрешително за ползване на 

воден обект по реда на Закона за водите. 

От общинска администрация Вълчи дол е 

издадено Разрешително за ползване на 

воден обект № 03/26.10.2016 г.  

7 Да се спазват мерките от програми 7.1.5.1 и 

7.1.6, заложени в ПУРБ на Дунавски район. 

По информация, предоставена от 

бенефициера, язовирът е пресъхнал и 

проектът не се изпълнява. 

Няма извършвани проверки от страна на 

РИОСВ-Бургас, няма установявани 

нарушения и налагани санкции. 

 

8 При реализирането на ИП да се спазват 

забраните и ограниченията за извършване на 

дейности, които могат да доведат до пряко и 

непряко отвеждане на опасни и вредни 

вещества в подземните води, регламентирани в 

Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване 

и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, 
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№ Условия от Решение № ВА 72-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди.  

 

14) Проект „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в 

плаващи мрежени клетки(садки) – язовир Зорница“ - Решение № БС-38-

ПР/2016 г. – съдържа 8 условия – начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № БС-38-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

1 На основание чл. 44, ал. 1 във връзка с чл. 60, 

ал. 1 от Закона за водите изграждането на 

водовземно съоръжение и водовземането от 

него се извършва след издаване на 

разрешително за водовземане от подземни  

води чрез ново съоръжение. 

В обекта се прилага технологията за 

интензивно отглеждане на риба в садки, 

разположени в язовир, без да е 

необходимо водовземане и 

водопотребление, а водата е само среда за 

извършването на дейността “отглеждане 

на риба/аквакултури и свързаните с тях 

дейности” без водопотребление”.  

2 Съгласно чл.46, ал.1, т.2 във връзка с чл.52. 

ал.1, т.3 от Закона за водите разрешителното за 

ползване на воден обект, с цел отглеждане на 

аквакултури и свързаните тях дейности, се 

издава от кмета на общината след решение на 

общинския съвет. 

От Община Средец е издадено 

Разрешително за ползване на воден обект 

№ 2/21.11.2016 г. за язовир „Зорница“. 

3 След издаване на горепосочените разрешителни   

е необходимо да се осъществява собствен 

мониторинг на качеството на водата, съгласно 

Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на 

водите и копия от протоколите да се изпращат в 

Басейнова Дирекция  „Черноморски  район“ - 

Варна. 

Мероприятията, които се извършват, във 

връзка Разрешение за ползване № 2/ 

21.11.2016г  са съсредоточени в 

свободните води на язовира за зарибяване  

с местни видове риби от сем. Шаранови, 

включително с растителноядните видове 

риби толстолоб (бял и пъстър) и амур (бял 

и черен) за поддържане на водната 

екосистема и качеството на водата в 

устойчиво добро състояние, поради 

спецификата на цитираните 

растителноядни риби да оползотворяват 

естествената хранителна база на водоема - 

фито-планктона, зоо-планктона, висшата 

водна растителност и някои инвазивни 

видове), както и сом и бяла риба (за борба 

с плевелните риби).  

4 При извършване на дейностите е необходимо да 

се спазват изискванията на Hapeдбa №13/2004г. 

за условията и реда за осъществяване на 

техническа експлоатация на язовирни стени и 

съоръженията  към тях. 

В изпълнение на Наредба 13/2004г, при 

организация и контрол отс страна на 

община Средец е разрабоена – 

„Индивидуална програма за технически 

контрол на язовир Зорница 1“; 

Програмата включва визуални 

наблюдения и измервания на язовирната 

стена; хидрологични и водостопански 

наблюдения и измервания; филтрационни 
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№ Условия от Решение № БС-38-ПР/2016 г. Начин на изпълнение 

явления; инженерно-геоложкш ш 

хидрогеоложкш наблюдения; набиране на 

данни и първична обработка; иработване 

на доклад от техническата и стопанска 

експлоатация на язовира;  

Резултатите от наблюденията и събраните 

данни се регистрират в дневник, 

съхраняван в община Средец, принципал 

на водния обект – яз.Зорница. 

5 Експлоатацията на язовир „Зорница 1“ да е 

съобразена с Правилник за правилна и 

безопасна експлоатация и поддържане на    

съоръженията от хидромелиоративната 

инфраструктура. 

В разработената „Индивидуална програма 

за технически контрол на язовир Зорница 

1“ е приложена инструкция за 

експлоатация на: Преливника; Основния 

изпускател; Язовирната стена при 

нормална обстановка и при форсмажор; 

6 Да се осигурява подаването на минимално 

водно количество след язовирната стена, 

необходимо за нормалното функциониране на 

водните екосистеми, предвид чл. 139. ал.2 от ЗВ 

във пръзка с чл.38, т.2 ог Hapeдбa за ползване 

на повърхностните води от 2011г. 

С цел улов в свободната зона не се 

организира източване на язовира; не се 

замърсява водното тяло с храна или други 

медикаменти при отглеждане на рибата; 

поддържа се нормална проводимост на 

трасето на преливника; не е констатирана 

„масов мор (измиране) на риба в 

свободната зона – технология за 

интензивно отглеждане не е прилагана; 

специализирана книга на основните 

технически параметри на язовирната стена 

и съоръженията се намира на 

разположение на компетентните органи в 

община Средец;   

7 При отглеждането на риба да се прилага   

оптимален режим на хранене, с цел 

предотвратяване на замърсяване на водното 

тяло. 

На обекта са извършени няколко проверки 

за вида и принципите на използване на 

монтираната Садкова инсталация от 

компетентните органи и по специална от 

ДФЗ-РА. Документацията и инструкцията 

за използване на садковата инсталация е 

налична и е съобразена с предмета на 

разрешителното, включително 

специалните покрития на мрежените 

клетки срещу обрасвания и посегателства 

от хищници.  

8 За персонала на обекта да се осигури битово 

помещение и бутилирана вода за питейни 

нужди. 

Във връка с ИП, в първата фаза на 

реализация, са поставени преместваеми 

обекти, съобразно Разрешение за 

поставяне, издадено от община Средец, по 

реда на ЗУТ използвани за битови 

помещения и прилагане разпоредбите на 

Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд; ДХЗ-Р е извършило 

проверка за пригодността на 

преместваемите обекти и констатира 

тяхната безопасна експлоатация.   
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15) Проект „Интензивно и полуинтензивно развъждане и отглеждане на риба 

в Рибно стопанство в съществуващ язовир в ПИ № 54145.52.29 и ПИ № 

54145.52.28, землище с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна“ - Решение № 

ВА-75-ПР/2017 г. – съдържа 14 условия и мерки – начин на изпълнение:  

№ Условия от Решение № ВА-75-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Язовирът да бъде приведен в технически 

изправно състояние. Необходимо е издаване на 

разрешително по чл.46, ал.1, т.1, буква „а“ от 

ЗВ за извършване на реконструкция на 

съоръжението. Съгласно чл.44, ал 1 във връзка 

с чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ, разрешителното се 

издава от кмета на общината след решение на 

общинския съвет. 

Условието е изпълнено. От кмета на 

Община Аксаково е издадено 

Разрешително за ползване на воден обект 

№ 02/27.04.2017 г. 

2 За извършване на дейността на основание чл.46, 

ал.1, т.2 от ЗВ е необходимо да се издаде 

разрешително за ползване на воден обект с цел 

аквакултури и свързаните с тях дейности. 

Съгласно чл.44, ал 1 във връзка с чл.52, ал.1, т.3 

от ЗВ, разрешителното се издава от кмета на 

общината след решение на общинския съвет. 

Условието е изпълнено. От кмета на 

Община Аксаково е издадено 

Разрешително за ползване на воден обект 

№ 02/27.04.2017 г. 

3 Необходимите документи за издаване на 

разрешително са регламентирани в чл.60 от ЗВ. 

След издаване на разрешителното е необходимо 

да се осъществява собствен мониторинг на 

качество на водата в язовира. Съгласно Наредба 

№1/11.04.2011г. за мониторинг на водите. 

От БДЧР е издаден акт за установено 

административно нарушение - чл. 48, 

ал. 1 т. 12 от Закона за водите за 

непредствен Доклад за изпълнение на 

условията в издаденото разрешително 

за 2018 г. След издаванена акта 

условието се спазва стриктно от 

бенефициера. 
4 При извършване на дейностите е необходимо да 

се спазват изискванията на Наредба №13/2014г. 

за условията и реда за осъществяване на 

техническа експлоатация за язовирни стени и 

съоръженията към тях и Наредбата за условията 

и реда за осъществяването на техническата и 

безопасната експлоатация на язовирните стени 

и на съоръженията към тях, както и на контрол 

за техническото им състояние. 

Изискванията се спазват. Не са налагани 

санкции за нарушения.  

5 Експлоатацията на язовир „Осеново“ да е 

съобразена с Правилник за правилна и 

безопасна експлоатация и поддържане на 

съоръженията от хидромелиоративната 

инфраструктура. 

Изискванията се спазват. Не са налагани 

санкции за нарушения. 

6 Да се осигурява подаването на минимално 

водно количество след язовирната стена, 

необходимо за нормалното функциониране на 

водните екосистеми, предвид чл.139, ал.2 от ЗВ, 

във връзка с чл.28, ал.1, т.2 от Наредба за 

ползване на повърхностни води от 2016г. 

Изискванията се спазват. Не са налагани 

санкции за нарушения. 

7 Да се спазват забраните на чл.134 от ЗВ за Забраните се спазват. Не са налагани 
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№ Условия от Решение № ВА-75-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

извършване на дейности в крайбрежните 

заливаеми ивици и принадлежащите им земи на 

водохранилищата и на чл.143 от ЗВ за защита 

на вредното въздействие на водите 

санкции за нарушения. 

8 Да се спазват забраните на чл.146 от ЗВ за 

застрояване заливаемите тераси на реките и 

сервитута на хидротехническите съоръжения. 

Съоръженията да бъдат поставени извън 

принадлежащите земи на язовира. 

Забраните се спазват. Съоръженията са 

извън принадлежащите земи към язовира. 

Не са налагани санкции за нарушения. 

9 По отношение на битово-фекалните отпадъчни 

води да се изведе заустването им в 

повърхностен воден обект извън язовир 

„Осеново“. 

Отпадъчните битово-фекални води се 

отвеждат в изгребна септична яма, която 

периодично се почиства. 

10 При отглеждането на риба да се прилага 

оптимален режим на хранене с цел 

предотвратяване замърсяване на водното тяло. 

Условието се спазва.  

11 В съответствие с разпоредбите на чл.116 от ЗВ 

всички води и водни обекти следва да се 

опазват от замърсяване и увреждане. При 

реализиране на ИН да се предвидят мерки за 

недопускане на влошаване на състоянието на 

повърхностни и подземни води. 

Не е установено замърсяване или 

увреждане на води и водни обекти.  

12 Да се спазват ограниченията и забраните за 

извършване на дейности, които могат да 

доведат до пряко и непряко отвеждане на 

опасни и вредни вещества в подземните води, 

регламентирани в Наредба №3/2000г за СОЗ. 

Спазват се. Не са установени нарушения.  

13 Почистването на язовира от дървесно-храстова 

растителност да се извърши извън периода 15 

март-15 юни (размножителен период за птици и 

други видове водолюбиви животни). 

Условието се спазва.  

14 Да се осигури необходимото количество вода за 

питейно-битови нужди, отговарящи на 

изискванията на Наредба№9 за качеството на 

водата, предназначена за за питейно-битови 

цели. 

Наличен е договор с ВиК-оператор. 

 

16)  Проект „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЯЗОВИР „МАЛКА 

МЪТНИЦА“ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕФЕКТИВНА 

РИБОПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ“ - Решение № ПК-16-ПР/2017 г. – 

съдържа 4 условия – начин на изпълнение:  

№ Условия от Решение № ПК-16-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

1 По време на сондирането (при изграждане на 

тръбните кладенци) изхвърлянето на промивна 

течност и битови отпадъци да става на 

определените за тази цел места. 

Проектът не е изпълняван в разглеждания 

период, като в последствие е прекратен. 

2 Да се осигури въдоплътност на предвиденото 
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№ Условия от Решение № ПК-16-ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

съоръжение за битово-фекалните отпадъчни 

води и/или при условията на чл.46, ал.4, т.1, 

букви „а“ и „б“ ог ЗВ. 

3 Да се сключи договор със специализирана 

фирма за извозване на формиращите се от 

обекта битово-фекални отпадъчни води в 

случай, че същите постъпват във водоплътна 

изгребна яма. 

4 Да се сключи договор с ВиК-оператор за 

приемане на отпадъчните води в съществуваща 

ПСОВ при използване на водоплътна изгребна 

яма. 

 

17)  Проект „Създаване и развитие на ново рибовъдно стопанство - язовир 

"Бежаново", община Луковит“ - Решение № ПН 63 ПР/2017 г. – съдържа 2 

условия – начин на изпълнение:  

№ Условия от Решение № ПН 63 ПР/2017 г. Начин на изпълнение 

1 За опазване на подземните води от замърсяване 

и влошаване,  съоръжението за отпадъчни  води 

(изгребна яма) да се изпълни водоплътно. 

Възложителят да сключи договор с BиK  

оператор за транспортиране и пречистване на 

отпадъчните води от обекта в селищна ПCOB. 

При извършени проверки на място през 

2018 и 2019 г. от РИОСВ.Плевен е 

предоставена информация от страна на 

Възложителя, че реализирането на 

инвестиционното предложение не е 

стартирало, поради което няма сключен 

договор с ВиК оператор (съгласно 

предоставена информация от РИОСВ-

Плевен с писмо с изх.№ 

2991(1)/11.05.2022 г.). 

2 Да се подаде заявление за издаване на  

Разрешително за водовземане от повърхностни  

води (включително от язовири) публична 

общинска собственост и Разрешително за 

ползване  на  воден обект  (за аквакултури  и 

свързаните с тях дейности) публична общинска  

собственост до  Кмета  на Община Луковит. 

От кмета на Община Луковит е издадено 

Разрешително за ползване на воден обект 

№ 015147 за ползване за аквакултури и 

свързаните с тях дейности на язовир 

Бежаново. 

 

 

18) Проект „Изграждане на садково стопанство "Фиш Фактори" в яз. 

"Гостилица" - Решение № МО-38-ПР/2018 г. – съдържа 4 условия – начин 

на изпълнение: 

№ Условия от Решение № МО-38-ПР/2018 г. Начин на изпълнение 

1 Да се спазват посочените мерки, забрани и 

ограничения от ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавски   

район и законовите изисквания, посочени в  

становище с изх. №ОБ-3785- [1]/26.06.2018 г.  

До края на 2018 г. не е стартирало 

физическото изпълнениена проекта. 
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№ Условия от Решение № МО-38-ПР/2018 г. Начин на изпълнение 

на БДДР - Плевен. 

2 Да се предприемат необходимите  стъпки по 

реда на глава „Четвърта“  от Закона за водите за 

издаване на разрешително за ползване на 

водния обект. 

От Община Монтана е издадено 

разрешителното за ползване на воден 

обект № 17/ 18.07.2018г. по реда на глава 

IV от Закона за водите. 

3 Формираните битово-фекални отпадъчни  води 

да се отвеждат и събират във водоплътна 

изгребна яма. 

Предвидена е – проектът не е достигнал 

такъв етап до края на 2018 г. 

4 Да се сключи договор с лицензиран ВиК  

оператор  за  изтегляне  на  отпадъчните води от 

водоплътната изгребна яма и приемането  им в 

селищна канализационна система. 

Предвидено е сключването на договор – 

проектът не е достигнал такъв етап до 

края на 2018 г. 

 

19) Проект “Изграждане на стопанство в гр. Лом за отглеждане на 

африкански сом (зарибителен материал и риба за консумация) в 

рециркулационна система“ - Решение № МО-40-ПР/2018 г. – съдържа 2 

условия – начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № МО-40-ПР/2018 г. Начин на изпълнение 

1 Да се осигури изтегляне на отпадъчните води  

от водоплътната изгребна яма и приемането им 

в селищна канализационна система с действаща 

ПCOB. 

Условието се изпълнява. Сключен е 

договор с „Ранина“ ООД за събиране и 

транспортиране на отпадъчни води от 

изгребната яма. 

2 Да не се допуска нерегламентирано заустване  

на отпадъчни  води в повърхностен воден обект 

река Лом. 

Няма заустване на отпадъчни води в р. 

Лом, съответно не е издавано 

разрешително за това. Бенефициерът, като 

наемател на обекта, по силата на договора 

за наем ползва подземни води на 

регламентиран режим от съществуващо 

водовземно съоръжение – шахтов 

кладенец „ШК-1 Винарна Помолие-1959“.  

 

III.3. Изпълнение на условията и мерките от решения за проекти по Приоритет 4 

По мярка 4.1. условия в Решения за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО са поставени са поставени за 14 проекта: 

1) Проект „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-

Долни чифлик-Аврен“ - Решение № ЕО-20/2017 г. – съдържа 5 условия – 

начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № ЕО-20/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Всички планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения,  произтичащи от 

Стратегията, попадащи в обхвата на 

Приложение №1 и/или №2 към ЗООС или 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 
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№ Условия от Решение № ЕО-20/2017 г. Начин на изпълнение 

извън тях, и попадали под разпоредбите  на чл. 

31 от ЗБР, подлежат на оценка за 

съвместимостта им с предмета и целите на  

опазване на  защитените зони и  могат да  бъдат 

одобрени само след решение  по  преценка или 

OBOC/EO/OC за съгласуване/одобряване  и  

при съобразяване с препоръките в   

извършените оценки, както и с условията,   

изискванията и мерките, постановени с 

административния акт. Същите подлежат и на 

оценка за допустимост с ПУРБ и ПУPH на 

Черноморски район 2016-2021 г. 

2 Да се разпишат в проекта на Стратегия мерки   

за изпълнение при нейното прилагане, с цел   

недопускане или намаляване на отрицателните   

въздействия върху повърхностните и 

подземните водни тела, от гледна точка на 

постигане на целите на околната среда и 

мерките за постигане на добро състояние,  

заложени в ПУРБ и ПУPH 2016-2021 г. на 

Черноморски район, както и постигане на  

целите на Морската стратегия на Република 

България, когато текущите и бъдещи проекти 

касаят дейности, извършващи се в морски води. 

Мярка 3 от Стратегията се отнася за 

подобряване на средата на живот, 

околната среда в рибарската област и 

ефективното използване на екологичните 

дадености.  

В условията за кандидатстване по мерки и 

дейности от СВОМР се поставят 

изисквания за спазване на приложимото 

законодателство, в т.ч. по отношение на 

водите. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури по СВОМР. 

3 При изпьлнение на проекти за дейности и 

обекти, които ще се разполагат в близост и  в  

територии, подлежащи на здравна защита (по 

смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните 

разпоредби на Наредбата за условията  и  реда  

за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда), oщe  при проектирането 

да се предвидят, а в последствие при 

извършване на дейностите и експлоатацията на 

обектите да се изпълняват всячки необходими 

мерки и законови изисквания за недопускане   

на отделяне на  наднормени вредности в 

жилищната среда. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

4 Дейностите и обектите да бъдат съобразявани 

със забраните и  ограниченията регламентирани 

в Наредба №3 за условията и реда за  

проучване, проектиране, утвърждаване и  

експлоатация на санитарно-охранителни  зони  

около  водоизточниците  и съоръженията  за 

питейно-битово водоснабдяване  и около  

водоизточниците на минерални води,  

използвани за лечебни,  профилактични,  

питейни и хигиенни  нужди, ако  ще  се  засягат 

такива зони, както и да се съобразяват с 

изискванията за опазване на водите за къпане в 

зоните за къпане по черноморското  

крайбрежие. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 
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№ Условия от Решение № ЕО-20/2017 г. Начин на изпълнение 

5 Да се спазват приложимите мерки и условия от 

Становище по екологична оценка №11-7/2014 г. 

на министъра на околната среда и водите за 

съгласуване на ПМДР 2014-2020 г. при 

изпълнение на мерките и дейностите по 

CBOMP. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

2) 2 Проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на територията 

на общини Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия“-  Решение № ПН 

ЕО 12/2017 г. – съдържа 2 условия- начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № ПН ЕО 12/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Инвестиционни предложения/планове,  

програми или проекти извън урбанизнрани   

територии, попадащи в защитени зони и 

защитени територии, които са в съответствие с 

параметрите на стратегията да се одобряват по 

реда на съответння  специален  закон след 

произнасяне  с акт за съгласуване по реда на 

Закона за биологичното  разнообразие. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

2 Да не се извършват дейности в защитени 

територии по смисъла  на Закона за защитените 

територии (ЗЗТ), без съгласуването им на 

основание §7 от ЗЗТ 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

3) Проект „Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на 

територията на Община Бургас и Община Камено“ Решение № БС-5-

ЕО/16.03.2018 г. – съдържа 3 условия – начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № БС-5-ЕО/16.03.2018 г. Начин на изпълнение 

1 Произтичащите от Стратегията за BOMP на  

МИРГ „Бургас-Камено” планове, програми,  

проекти/инвестиционни предложения,  

попадащи в обхвата на Приложение  1 и/или  

Приложение 2 от ЗООС или извън тях,  но  

попадащи под разпоредбите на чл 31 от Закона 

за биологичното  разнообразие  (респективно  

Наредбата за ОС), подлежат на оценка за  

съвместимост с предмета и целите на опазване 

на защитените зони и могат да бъдат одобрени 

само след положително  решение/становище по 

OBOC/EO/OC и при съобразяване с  

препоръките и извършените оценки, както и с  

условията, изискванията и мерките записани в 

решението/становището. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

2 При конкретизиране на отделните  планове,  В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 
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№ Условия от Решение № БС-5-ЕО/16.03.2018 г. Начин на изпълнение 

програми, проекти и инвестиционни 

предложения, произтичащи от  разглежданата   

стратегия, на всеки етап на проектиране, 

строителство и експлоатация да се спазва 

действащата в страната нормативна уредба и 

при необходимост да бъде извършена оценка  

на здравния риск, съгласно  Становище на РЗИ 

- Бургас с изх.№ 25-01-01/09.01.2018 г. 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

3 При реализацията на инвестиционни   

предложения в резултат на прилагане на 

CBOMP на МИРГ „Бургас-Камено” да не се 

допуска замърсяване на водни обекти, при 

спазване изискванията  на Закона за водите 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

4) Проект „Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини 

Варна с Район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия 

за ВОМР“ - Решение № ВА-50/ЕО/2017 г. – съдържа 1 условие – начин на 

изпълнение:  

№ Условие от Решение № ВА-50/ЕО/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Бъдещи ИП/ППП, свързани с настоящия  

проект на Стратегията на BOMP на MИРГ 

„Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“    

за общините Варна, район „Аспарухово“,  

Белослав и Аксаково, попадащи  в обхвата на 

приложение 1 или 2 на ЗООС в/или чл.31 от 

Закона за биологичното  разнообразие, да се 

одобряват по реда на съответния специален       

закон само след издадено положително 

решение/становище и при съобразяване  с 

препоръките  в извършените оценки, както и с 

условията, изискванията и мерките, разписани в 

решението/становището. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

5) Проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1 "Подготвителна помощ за 

стратегии за ВОМР" - Несебър“ - Решение № БС-3-ЕО/16.02.2018 г. – 

съдържа 2 условия – начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № БС-3-ЕО/16.03.2018 г. Начин на изпълнение 

1 Произтичащите от Стратегията за BOMP на  

МИРГ „Несебър -  Месемврия“ планове, 

програми, проекти /инвестиционни  

предложения, попадащи в обхвата на 

Приложепие 1 и/или Приложение 2 от  ОВОС  

или извън тях, но попадащи под разпоредбите 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 
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№ Условия от Решение № БС-3-ЕО/16.03.2018 г. Начин на изпълнение 

на чл.31 от Закона за биологичното 

разнообразие (респективно Наредбата за ОС),    

подлежат на оценка за съвместимост с предмета  

и целите  на опазване на защитените зони и 

могат да бъдат одобрени само след    

попожително решение/становище по    

OBOC/EO/OC и при съобразяване с 

препоръките и извършените оценки, както и с  

условията, изискванията и мерките записани  в 

решението/становището. 

2 При конкретизиране на отделните планове,   

програми, проекта и инвестиционни 

предложения, пpoизтичaщи от разглежданата   

стратегия, на всеки етап на проектиране, 

строителство и експлоатация, да се спазва  

действащата в страната нормативна уредба и  

при необходимост да бъде извършена оценка  

на здравния риск, съгласно Становище на РЗИ 

Бургас с изх. №25-131-205/12.12.2017 г. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

6) Проект „Подготовка на МИРГ и стратегия за ВОМР на територията на 

община Пазарджик за периода 2017-2023 г.“ Решение № ПК-13-ЕО/2017 г. – 

съдържа 2 условия – начин на изпълнение:  

№ Условия от Решение № ПК-13-ЕО/16.03.2018 

г. 

Начин на изпълнение 

1 Инвестиционни предложения, планове,   

програми и проекти, свързани с настоящата 

„Стратегия за водено от общностите местно 

развитие на „Местна рибарска гpyпa  

Пазарджик”, попадащи в обхвата на чл. 31 от  

ЗБР, да се одобряват по реда на съответния   

специален закон, само след издадено 

положително решение/становище и при   

съобразяване с препоръките в извършените 

оценки, както и с условията, изискванията и 

мерките, разписани в решението/становището. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

2 Да се вземе предвид предоставената 

информация от становище  на БДУВ на ИБР-

Пловдив, вх.№ПД-02-З901/08.12.2017 г., и при   

прилагане на стратегията да се съобразяват 

мерките от ПУPБ, имащи отношение към нея. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 
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7)  Проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Поморие“ 

- Решение № БС-1-ЕО/05.01.2018 г. – съдържа 2 условия – начин на 

изпълнение:  

№ Условия от Решение № БС-1-ЕО/05.01.2018 г. Начин на изпълнение 

1 Произтичащите от Стратегията за BOMP на  

МИРГ „Поморие“ планове, програми, проекти 

/инвестиционни  предложения, попадащи в 

обхвата на Приложепие 1 и/или Приложение 2 

от  ОВОС  или извън тях, но попадащи под 

разпоредбите на чл.31 от Закона за 

биологичното разнообразие (респективно 

Наредбата за ОС), подлежат на оценка за 

съвместимост с предмета и целите  на опазване 

на защитените зони и могат да се одобряват   по   

реда на съответния специален закон, само   след 

издадено положително решение/становище и 

при съобразяване с препоръките в извършените 

оценки, както и с условията, изискванията и 

мерките, разписани в решението/становището. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

2 Стратегията да бъде съобразена с дадените  

препоръки и мерки в становище с изх.№ 05-10-

135/2/29.12.2017 г. на Басейнова дирекция 

„Черноморски  район“ - Варна. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

8) Проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР и създаване на 

МИРГ Самоков“ - Решение № СО-3-ЕО/2018 г. – съдържа 4 условия – начин 

на изпълнение:  

№ Условия от Решение № СО-3-ЕО/2018 г. Начин на изпълнение 

1 Възложителят следва да спази изискванията  па  

чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4,  ал.1 от Наредбата 

за условията и реда за извършване  на OBOC 

(ДВ, бр. 25/2003г., изм. и доп.), като информира 

писмено компетентните органи - 

MOCB/РИОСВ за всяко инвестиционно 

предложение, включено в стратегията, на най-

ранен етап, с оглед определяне на 

необходимостта от провеждане на процедура по 

реда на глава шecтa, раздел III от ЗООС - 

задължителна оценка на въздействието върху  

околната среда или преценка на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

2 При изготвянето нa проекти, частично или  

изцяло попадащи в границите на защитени зони 

и/или защитени територии, същите следва да 

бъдат съобразени с действащите забрани и 

ограничения за съответната защитена 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 
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№ Условия от Решение № СО-3-ЕО/2018 г. Начин на изпълнение 

зона/защитена територия. 

3 Съгласно становище на БДДР, с изх. №    

7004/08.01.2018 г., реализацията на 

инвестиционпи проекти и намерения,   

произтичащи от Стратегията за BOMP за 

територията на МИРГ Самоков и предвиждащи  

водовземане и/или ползване от подземни и  

повърхностни води, са предмет на  

самостоятелна оценка за допустимост спрямо 

екологичните цели и планираните мерки за  

постигане добро състояние на водите 

определена в ІІУРБ и спрямо целите на  

управлението на риска от наводнения и 

предвидените мерки в ПУPH. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

4 Дейностиге на обектите да бъдат съобразявани   

със забраните и ограниченията, 

регламентиранои в Наредба №3/16.10.2000 г. 

(ДВ, бр. 88/2000 г.) за условията  и реда  за 

проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителните зони 

около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около  

водоизточниците на минерални води, 

използвани за лечебни, профилактични, 

питейни и хигиенни нужди, ако ще се засягат 

такива зони. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

9) Проект „Проект „Дунав – нова алтернатива за икономическо развитие и 

заетост за община Свищов“ - Решение № ВТ-09-ЕО/2017 г. – съдържа 2 

условия – начин на изпълнение:  

№ Условия от Решение № ВТ-09-ЕО/2017 г. Начин на изпълнение 

1 

1.1 

Да не се допускат следните дейности в 

границите на защитени  зони: 

Строителство нанови рибарски пристанища,  

кейове за разтоварване, рибни борси и покрити  

лодкостоянки, върху бреговата ивица с гори с  

естествен  произход,  в границите  на  защитени   

зони BG0002017 „Комплекс Беленски  острови”  

за опазване на дивите птици и BG0000396  

„Персина” за опазване на природните  

местообитания  и  на дивата флора и фауна. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

1.2 Строителство  на  нови  кейове  за  разтоварване  

и покрити лодкостоянки в ЗЗ BG0002018   

„Остров Вардим”, извън бреговата ивица в  

селищните граници на село Вардим. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

1.3 Изграждане на обекти за аквакултури  

(рибовъдни басейни и др.) в естествени водни  

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 
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№ Условия от Решение № ВТ-09-ЕО/2017 г. Начин на изпълнение 

обекти и влажни зони (вкл. модифицирани),  

както и в ливади, пасища и мери, в границите 

на всички защитени зони. 

предложения по СВОМР. 

2 За планове, програми, проекти и  

инвестиционни предложения, попадащи под 

разпоредбите на ЗВ, ЗООС и  чл. 31 от Закона  

за биологичното разнообразие, да се проведат  

приложимите процедури по оценка за  

съвместимостта (ОС) им с предмета  и целите  

на опазване на защитените зони  (с  исключение 

на проектите с т. нар. „меки мерки“). 

 Одобряването  им  да  става  само след 

положително разрешително/ 

решение/становище по ОС и при    

съобразяване с препоръките в извършените    

оценки, както и с условията, изисквания и    

мерки, разписани в решението/становището 

и/или разрешителното. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

10) 10 Проект „Помощ за изготвяне на стратегия за МИРГ на Община Силистра“ - 

Решение № РУ-23-ЕО/2017 г. – съдържа 1 условие – начин на изпълнение:  

№ Условие от Решение № РУ-23-ЕО/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложения, произтичащи от Стратегията, 

попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС 

или извън нея и попадащи под разпоредбите  на 

чл. 31 от ЗБР, подлежат на оценка за 

съвместимостта им с предмета и целите на  

опазване на защитените зони и могат да бъдат 

одобрени само след решение/становище по  

оценка на въздействието върху околната     

среда/екологична оценка/ оценка за     

съвместимост за одобряване/съгласуване  и  при  

съобразяване с препоръките в извършените  

оценки, както и с условията, изискванията и 

мерките, постановени с решението/ 

становището. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

11) Проект „Подготвителна помощ за разработване на СВОМР на МИРГ Високи 

Западни Родопи - Батак-Девин-Доспат“ - Решение № ЕО-19/2017 г. – 

съдържа 6 условия – начин на изпълнение: 

№ Условия от Решение № СО-3-ЕО/2018 г. Начин на изпълнение 

1 Всички планове, програми, проекти и   

инвестиционни предложения, произтичащи от 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 
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№ Условия от Решение № СО-3-ЕО/2018 г. Начин на изпълнение 

Стратегията, попадащи в обхвата на 

Приложение №1 и/или №2 към ЗООС или 

извън тях, и попадащи под разпоредбите на чл. 

31 от ЗБР, подлежат на оценка за 

съвместимостта им с предмета и целите на 

опазване  на защитените  зони и могат  да бъдат 

одобрени само след решение по преценка или  

OBOC/EO/OC за съгласуване/одобряване и при 

съобразяване с препоръките  в извършените  

оценки, както и с условията,  изискванията и  

мерките, постановени с административния акт.   

Същите подлежат и на оценка за допустимост с 

ПУРБ и ПУPH. 

предложения по СВОМР. 

2 При изпълнение  на  проекти  за  дейностии  

обекти,  които  ще  се  разполагат  в близост и  в 

територии, подлежащи наздравна защита (по   

смисъла на §1, т. 3 от Допълнителните 

разпоредби на Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху  

околната среда), още  при  проектирането да се  

предвидят, а  в последствие при извършване на 

дейностите и експлоатацията на обектите да се 

изпълняват всички необходими мерки и   

законови изисквания за недопускане на   

отделяне на наднормени вредности в 

жилищната среда. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

3 Дейностите и обектите да бъдат съобразявани  

със забраните и ограниченията, регламентирани   

в Наредба №3 за условията и реда за   

проучване, проектиране, утвърждаване и 

експлоатация на санитарно-охранителни зони 

около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води,  

използвани за лечебни, профилактични,  

питейни и хигиенни нужди, ако ще се засягат 

такива зони. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

4 Да се спазват предвидените  мерки  в ПУРБ на 

ИБР, отнасящи се към допустими дейности за 

постигане на целите на стратегията. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

5 Дейностите по стратегията, свързани със 

засягане на повърхностен воден обект, 

подлежат на уведомитепен/разрешителен 

режим съгласно Закона за водите. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

6 Тъй като в ПУРБ на ЗБР са планирани  

допълнителни мерки за прилагане на добри  

земеделски  практики за ограничаване и/или  

преустановяване на замърсяването на 

повърхностните и подземните води с торове   и  

препарати за растителна защита, при 

необходимост да се предвиди обучение за 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 
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№ Условия от Решение № СО-3-ЕО/2018 г. Начин на изпълнение 

прилагане на добри земеделски практики. 

 

12) Проект „Подготовка на Местна стратегия за развитие на територията на 

МИРГ "Главиница-Тутракан-Сливо поле" за периода 2017-2023 г.“ - Решение 

№ РУ-11-ЕО/2018 г. - съдържа 1 условие – начин на изпълнение:  

№ Условие от Решение № РУ-11-ЕО/2018 г. Начин на изпълнение 

1 Планове, програми, проекти и инвестиционни    

предложения, произтичащи от Стратегията, 

попадащи в обхвата на Глава шеста от ЗООС  

или извън нея и попадащи под разпоредбите  на 

чл.31 от ЗБР, подлежат на оценка за  

съвместимостта им с предмета и целите на  

опазване на защитените зони и могат да  бъдат   

одобрени само след решение/становище по  

оценка на въздействието върху околната     

среда/екологична оценка/оценка за     

съвместимост за одобряване/съгласуване и при  

съобразяване с препоръките в извършените   

оценки, както и с условията, изискванията и 

мерките, постановени с административния акт. 

Същите подлежат и на оценка за допустимост с 

Плана за управление на речните басейни  

(ПУРБ) и Плана за управление на риска от 

наводнения (ПУPH) в “Дунавски район”. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

13) Проект „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско – Созопол – 

Царево“ 2014 – 2020“ - Решение № БС-12-ЕО/2017 г. – съдържа 1 условие – 

начин на изпълнение:  

№ Условие от Решение № БС-12-ЕО/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Планове, програми, проекти и инвестиционни   

предложения, произтичащи от Стратегия за   

водено от общностите местно развитие,    

попадащи в обхвата на Приложение 1 и/или   

Приложение 2 от ЗООС или извън тях, но   

попадащи под разпоредбите  на чл. 31 от ЗБР, 

подлежат на оценка за съвместимост с предмета 

и целите на  опазване  на  защитените  зони  и  

могат да бъдат одобрени само след  

положително решение/становище по 

OBOC/EO/OC и при съобразяване с 

препоръките в извършените оценки, както и      

с условията, изискванията и мерките,      

разписани в решението/становището. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 
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14) Проект „Подготвителна помощ за стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла-

Каварна-Балчик“ - Решение № ВА-51-ЕО/2017 г. – съдържа 5 условия – 

начин на изпълнение: 

№ Условие от Решение № ВА-51-ЕО/2017 г. Начин на изпълнение 

1 Всички планове, програми и инвестиционни 

предложения, произтичащи от Стратегията, 

попадащи в обхвата на Приложение  и/или 2 на 

ЗООС или извън тях и попадащи под 

разпоредбите на чл.31 от ЗБР, подлежат на 

оценка за съвместимостта им с предмета и 

целите на опазване на ЗЗ и могат да бъдат 

одобрени само след решение по преценка или 

ОВОС/ЕО/ОС за съгласуване/одобряване и при 

съобразяване с препоръките в извършените 

оценки, както и с условията, изискванията и 

мерките, постановени с административен акт. 

Същите подлежат и на оценка за допустимост 

спрямо ПУРБ и ПУРН на Черноморски район 

2016-2021г. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

2 Да се разпишат в проекта на Стратегията мерки 

за изпълнение при нейното прилагане, с цел 

недопускане или намаляване на отрицателните 

въздействия върху подземните и повърхностни 

водни тела от гледна точка на постигане на 

целите на околната среда и мерките за 

постигане на добро състояние, заложени в 

ПУРБ и ПУРН 2016-2021г. на Р България, 

когато текущите и бъдещите проекти касаят 

дейности, извършващи се в морски води. 

Мерки се разписват в условията за 

кандидатстване, както и бенефициерите се 

задължават да изпълняват приложимата 

нормативна уредба по околна среда.  

3 При изпълнение на проекти за дейности и 

обекти, които ще се разполагат в близост и в 

територии, подлежащи на здравна защита, още 

при проектирането да се предвидят, а в 

последствие при извършване на дейностите и 

експлоатацията на обектите да се изпълняват 

всички необходими мерки и законови 

изисквания за недопускане на отделяне на 

наднормени вредности в жилищната среда. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

4 Дейностите и обектите да бъдат съобразявани 

със забраните и ограниченията , 

регламентирани в Наредба №3 за условията и 

реда за проучване, проектиране, утвърждаване 

и експлоатация на санитарно-охранителните 

зони около водоизточниците и съоръженията за 

питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточните и минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни 

нужди, ако ще се засягат такива зони, както и да 

се съобразяват с изискванията за опазване на 

водите за къпане в зоните за къпане по 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 



 

92 

 

№ Условие от Решение № ВА-51-ЕО/2017 г. Начин на изпълнение 

черноморското крайбрежие. 

5 Да се спазват приложените мерки и условия от 

Становище по екологична оценка №11-7/2014г. 

на министъра на околната среда и водите за 

съгласуване на ПМДР 2014-2020г. при 

изпълнение на мерките и дейностите по 

СВОМР. 

В периода до 31.12.2018 г. не са отваряни 

процедури за прием на проектни 

предложения по СВОМР. 

 

III.4. Изпълнение на условията и мерките от решения за проекти по Приоритет 5 

По мярка 5.4. условия в Решения за преценяване на необходимостта от извършване на 

ЕО са поставени са поставени за 2 проекта: 

1) Проект „Доизграждане и оборудване на предприятие за преработка на миди 

в гр. Каварна“ - Решение № ВА-70-ПР/2014 г. – съдържа 4 условия – начин 

на изпълнение:  

№ Условие от Решение № ВА-70-ПР/2014 г. Начин на изпълнение 

1 Ползването на морска вода от повърхностен 

воден обект, Черно море, за съхраняване на 

мидите преди обработката, подлежи на 

разрешителен режим по чл. 46 от Закона за 

водите. За получаване на разрешително, 

възложителят трябва да подаде заявление и 

придружаващите го документи по чл. 60 от ЗВ в 

БДЧР. 

От директора на БДЧР е издадено 

разрешително № 21360004/07.11.2014 г. за 

водовземане за аквакултури и свързаните 

с тях дейности и за други цели – 

противопожарни нужди от воден обект 

Черно море. Срокът на действие на 

разрешителното е 30.11.2024 г. 

От министъра на околната среда и водите 

е издадено разрешение № 

003624/28.04.2005 г., срокът на което е 

продължен с решение за изменение и 

продължаване на срока на 

разрешителното и издаване на 

разрешително № 003624/07.02.2007 г., 

Решение №227/28.07.2010 г. за изменение 

продължаване срока на разрешително 

003624/07.02.2007 г. от МОСВ, Решение 

№35/27.03.2018 г. за изменение и 

продължаване срока на разрешително 

003624/07.02.2007 г. от БДЧР за ползване 

„Аквакултури и свързаните с тях дейности 

– мидена ферма за култивирана черна 

мида“, Воден обект: Черно море, със срок 

на действие 01.08.2030 г. 

2 Съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕС 

и Наредба № 6/09.11.2000 г. (ДВ, бр. 

97/28.11.2000 г.), всички отпадъчни води, 

зауствани от агломерации над 10 000 е.ж. в 

чувствителни зони като Черно море, трябва да 

бъдат подложени на допълнително пречистване 

за отстраняване на общ азот и общ фосфор. Към 

По проект на бенефициера, съгласуван с 

РИОСВ-Варна, не е предвидено 

изграждане на такова съоръжение. 

Използваната вода се филтрира преди и 

след поддръжката на мидите механично и 

с UV-филтър. 

Наличен е договор за отвеждане на 
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№ Условие от Решение № ВА-70-ПР/2014 г. Начин на изпълнение 

този момент ПСОВ Каварна няма въведено в 

редовна експлоатация стъпало за тяхното 

отстраняване. Включването на нови количества 

отпадъчни води следва да се съобрази с 

капацитета и ефективността на съществуващата 

ПСОВ. За присъединяване на ПИ към 

канализационната система на населеното мяста, 

възложителят следва да има сключен писмен 

договор с община Каварна. Да се представи 

такъв в РИОСВ-Варна. 

отпадъчните води с ВиК-оператор. 

3 Съгласно чл.198о от Закона за водите, 

предоставянето на ВиК услуги на потребители 

се извършва единствено от „ВиК“ оператор по 

реда на ЗВ и ЗУТ. За присъединяване на ПИ 

към водоснабдителната система на населеното 

място, възложителят следва да има сключен 

договор с „ВиК“ оператор. Да се представи 

такъв в РИОСВ-Варна.  

Наличен е договор с ВиК-оператор.  

4 Да не се допускат вредности в прилежащата 

зона над допустимите здравни норми, 

включително такива, които биха могли да 

повишат потенциалния риск за качеството на 

водата в зоната за къпане. 

Не са установени изпускания на 

вредности в прилежащата зона, нито 

влошаване на качеството на водите в 

близката зона за къпане. 

 

2) Проект "Изграждане на предприятие за преработка на риба в гр. Монтана, 

общ. Монтана" - Решение № МО-29-ПР/2014 г. – съдържа 8 условия – начин 

на изпълнение: 

№ Условие от Решение № ВА-70-ПР/2014 г. Начин на изпълнение 

1 Във връзка с разпоредбата на чл.134, т.3 от 

Закона за водите, да не се извършват 

строителни дейности без завършена процедура 

по смяна предназначението на земята и влязло в 

сила разрешение за строеж. 

Условието е изпълнено – имотът на 

проекта е урбанизирана територия, с НТП 

За друг вид производствен, складов обект. 

Издадено е Разрешение за строеж № 

65/28.07.2016 г. на Главния архитект на 

Община Монтана. 

2 По време на изграждане на обекта, при сухо и 

ветровито време, да се извършва оросяване на 

строителната площадка, с цел недопускане на 

организирани прахови емисии. 

Условието е изпълнявано по време на 

строителството. 

3 Дейностите по време на строителството и 

експлоатацията на обекта да се извършват по 

начин, недопускащ излъчване на шум в 

околната среда над граничните стойности, 

определени в Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за 

показателите на шум в околната среда, 

отчитащи степента на дискомфорт през 

различните части на денонощието, граничните 

стойности на показателите за шум в околната 

Дейностите не водят до наднормени нива 

на шум. Няма подавани сигнали, 

установени нарушения или наложени 

санкции.  
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№ Условие от Решение № ВА-70-ПР/2014 г. Начин на изпълнение 

среда, методите за оценка на стойностите на 

показателите за шум и на вредните ефекти от 

шума върху здравето на населението. 

4 При строителството и експлоатацията да не се 

допуска замърсяване на почвата и съседните 

поземлени имоти.  

Условието се изпълнява. Не са установени 

замърсявания на почвата в границите на 

имота и извън него.  

5 Всички дейности да бъдат извършване по 

начин, недопускащ разпространението на 

миризми извън границите на производствената 

площадка, съгласно изискванията на чл.58 от 

ЗООС. 

Условието се изпълнява. Не са получавани 

сигнали, нито са налагани санкции за 

миризми.  

6 Да се извърши класификация на генерираните 

отпадъци по Наредба № 2 за класификация на 

отпадъците 

Изпълнено е. Генерират се отпадъци с 

кодове 150101-хартиени и картонени 

опаковки, 150102-пластмасови опаковки, 

150104-метални опаковки, 150107-

стъклени опаковки, 020202-отпадък от 

преработка на риба 

7 Предаването на отпадъци да се извършва само 

въз основа на писмен договор с лица, 

притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за 

отпадъци със съответния код съгласно 

наредбата по чл.3 от ЗУО 

Изпълнява се. Отпадъците от опаковки се 

предават за оползотворяване. Отпадъците 

с код 020202 се предават въз основа на 

договор с MABIZ S.A, Гърция, за влагане 

в производство на животински 

фуражи/храни. 

8 Да се води отчетност по реда, регламентиран в 

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и 

образците, по които се предоставя информация 

за дейностите по отпадъците, както и за реда на 

водене на публични регистри.  

Условието се изпълнява. 
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IV. СТОЙНОСТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ, ПОСТАВЕНИ В 

СТАНОВИЩЕ ПО ЕО № 11-7/2014 г. ЗА ПЕРИОДА 13.11.2015 г. – 31.12.2018 г.И АНАЛИЗ НА СТОЙНОСТИТЕ 

№ Мярка и 

индикатор по 

наблюдение и 

контрол  

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Стойности за периода 2015-2018 г. и базовата 2014 г. (за 

сравнение) 

Анализ на стойностите 

на индикаторите 

 

1. Подкрепа за 

прилагане на 

акваекологични 

мерки 

 

Площ на 

местообитания 

на видове в 

защитени зони, 

подкрепени с 

цел постигане 

на по- добра 

степен на 

съхраненост, 

хектари 

Бенефициери 2014 г – 0 ха 

2015 г. – 0 ха 

2016 г. – 0 ха 

2017 г. – 0 ха 

2018 г. – 0 ха 

В периода 13.11.2015 г. – 

31.12.2018 г. не са 

сключвани договори за 

проекти за подкрепа на 

акваекологични мерки. 

2. 
Подобряване на 

структурата и 

функциите на 

крайбрежните и 

морските природни 

местообитания, 

както и на 

природни 

местообитания от 

влажните зони. 

Площ на 

местообитаният

а и 

местообитаният

а на видовете в 

защитени зони, 

подкрепени с 

цел постигане 

на по- добра 

степен на 

съхраненост, 

хектари 

Бенефициери 2014 г – 0 ха 

2015 г. – 0 ха 

2016 г. – 0 ха 

2017 г. – 0 ха 

2018 г. – 0 ха 

В периода 13.11.2015 г. – 

31.12.2018 г. не са сключвани 

договори за проекти за 

подобряване на структурата 

и функциите на 

крайбрежните и морските 

природни местообитания.  

 

 

 

3. 
Подобряване на 

природозащитното 

Площ на Бенефициери 2014 г – 0 ха 
В периода 13.11.2015 г. – 

31.12.2018 г. не са сключвани 
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№ Мярка и 

индикатор по 

наблюдение и 

контрол  

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Стойности за периода 2015-2018 г. и базовата 2014 г. (за 

сравнение) 

Анализ на стойностите 

на индикаторите 

 

състояние на 

видовете, 

обитаващи 

крайбрежните и 

морските 

екосистеми, както и 

на екосистемите от 

влажните зони. 

местообитания

та и 

местообитания

та на видовете 

в защитени 

зони, 

подкрепени с 

цел постигане 

на по- добра 

степен на 

съхраненост, 

хектари 

2015 г. – 0 ха 

2016 г. – 0 ха 

2017 г. – 0 ха 

2018 г. – 0 ха 

договори за проекти за 

подобряване на 

природозащитното състояние 

на видове, обитаващи 

крайбрежни и морски 

екосистеми, както и на 

екосистеми от влажните 

зони.  

 

 

4. 
Състояние на 

качеството на 

водите  във водните 

тела, обект на 

дейности по ПМДР 

Стойности на 

показателите за 

качество на 

водите 

Резултати от 

мониторинг, 

извършван от 

бенефициерите 

по проекти, 

ИАОС, 

Институт по 

океанология 

МЗ 

2014 г – няма стартирало изпълнение на проекти, нито резултати 

от мониторинг; 

2015 г. – няма стартирало изпълнение на проекти, нито 

резултати от мониторинг; 

2016 г. – няма стартирало изпълнение на проекти като съгласно 

предоставената информация от Басейновите дирекции са 

установени: 

-за БДЧР за Елсед Варна АД – бенефициер по проект 

„Модернизиране на рибовъдно стопанство „Елешница“, 

енергийно ефективни мерки и подобряване на условията на 

труд“, с. Гроздьово е установено несъответствие на нормите за 

разтворен кислород, NH4-азот, нитритен, нитратен и общ азот от 

пробовземане, извършено на 22.08.2016 г., когато изпълнението 

на проекта не е било започнало (повторно пробовземане е 

направено през 2019 г., при което не са установени превишения, 

В периода 2015-2018 г. 

стартиралите проекти са в 

начална фаза на изпълнение, 

във връзка с което данните за 

несъответствия не могат да 

се обвържат с изпълнението 

на ПМДР 2014-2020 г. 

Въпреки това резултатите от 

мониторинга следва да се 

имат предвид, тъй като 

произтичат от текущите 

дейности на бенефициерите и 

следва да се гарантира 

спазването на нормите за 

качество на водите. От 

получените данни за 

несъответствия се вижда, че 
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№ Мярка и 

индикатор по 

наблюдение и 

контрол  

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Стойности за периода 2015-2018 г. и базовата 2014 г. (за 

сравнение) 

Анализ на стойностите 

на индикаторите 

 

като по отношение на разтворения кислород условията са се 

подобрили – повишило се е нивото, но все още не съответства 

на определената норма). 

2017 г.: 

- на територията на БДЗБР няма установени несъответствия, 

съгласно представяните годишни доклади в изпълнение на 

условията в издадените разрешителни. 

- на територията на БДЧР няма данни за несъответствия; 

- на територията на БДИБР няма данни за несъответствия; 

- на територията на БДДР няма данни за несъответствия. 

2018 г.: 

- на територията на БДЗБР няма установени несъответствия по 

показатели за качество на водите, съгласно представяните 

годишни доклади в изпълнение на условията в издадените 

разрешителни; 

- на територията на БДЧР не са установени несъответствия по 

показатели за качество на водите в резултат на извършвания 

мониторинг от бенефициерите по проекти. 

- на територията на БДИБР са установени несъответствия за 

Агротексим ЕООД, бенефициер по Проект „Разширяване, 

модернизация и повишаване на енергийната ефективност на 

съществуващо рибовъдно стопанство и подобряване на 

условията на труд на работещите в него“, резултатите от 

извършения собствен мониторинг на водите в изпълнение на 

условията в Разрешително № 31160013/29.04.2008 г., последно 

продължено с решение № РР-3955/23.09.2020 г. за водовземане 

от повърхностен воден обект – река Широколъшка показват 

превишение по показател ортофосфати (0,054 mg/l при норма за 

през следващите години 

състоянието на водите се 

подобрява. В тази връзка не 

са налице данни за 

влошаване на състоянието на 

водите на водни тела в 

резултат на прилагането на 

ПМДР 2014-2020 г. Като 

пропуск от съществено 

значение за установяване на 

реални, подробни данни по 

индикатора, е 

непредставянето на данни от 

мониторинга от голям брой 

бенефициери, тъй като това 

възпрепятства 

установяването на 

евентуални несъответствия и 

не дава възможност за точна 

преценка на евентуалното 

въздействие на изпълнението 

на проектите върху 

качеството на водите във 

водните тела. 
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№ Мярка и 

индикатор по 

наблюдение и 

контрол  

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Стойности за периода 2015-2018 г. и базовата 2014 г. (за 

сравнение) 

Анализ на стойностите 

на индикаторите 

 

добро състояние 0,01.0,02 mg/l – следващата година 

показателите са в норма) – проектът е стартирал на 14.03.2018 г., 

като физическото му изпълнение не е стартирало към датата на 

извършване на пробовземанията. По разрешително № 

31560008/13.01.2015 г. за водовземане от подземни води от 

естествен извор КЕИ „Брезе“ не са констатирани нарушения, но 

не се изпълнява условието за извършване на ежегодни химични, 

радиологични и микробиологични анализи и изследвания на 

добиваната подземна вода. По разрешително № 

331401148/17.07.2013 г. за ползване на повърхностен воден 

обект – р. Широколъшка за заустване на отпадъчни води, 

резултатите от мониторигна показват липса на надвишения на 

индивидуалните емисионни ограничения. 

- на територията на БДДР няма данни за несъответствия. 

Забележка, относима за всички БД за периода 2015-2018 г.: 

Част от титулярите не предоставят изискуемите съгласно 

разрешителните по Закона за водите резултати от собствен 

мониторинг на водите. 

5. Съотношение на 

реализирания 

спрямо разрешения 

улов1 

% ИАРА 

Год. Вид риба 
Реализира

н улов, кг 

Разрешен/ 

Препор./ 

Допустим 

улов/Квота, 

кг 

Съотношение на 

реализирания 

спрямо 

разрешения 

улов, % 

2014 
Цаца 2 279 108,4 8 032 500 28,4 

Калкан 41 972 43 200 97,2 

Установените квоти за цаца 

се спазват, като от данните за 

периода 2014-2018 г. се 

вижда, че уловът варира през 

годините, но уловите през 

всички години не достигат до 

50% от разрешеното.  

 
1 За Република България има въведени квоти единствено за видовете калкан и трицона.  

Приета е предпазна мярка по отношение на улова на черноморска бодлива акула – уловът през 2016 г. да не надвишава разтовареното количество от 133 т 

през 2015 г. Ангажиментът се подновява всяка година. Няма данни за превишение на количеството съгласно предпазната мярка. 



 

99 

 

№ Мярка и 

индикатор по 

наблюдение и 

контрол  

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Стойности за периода 2015-2018 г. и базовата 2014 г. (за 

сравнение) 

Анализ на стойностите 

на индикаторите 

 

2015 

Цаца 3 296 994,3 8 032 500 41,05 

Калкан 44 490,65 43 200 102,99 

Черноморска 
бодлива акула 

133 041,7 133 000 100,03 

2016 

Цаца 2 295 494,2 8 032 500 28,6 

Калкан 42 432,34 43 200 98,2 

Черноморска 
бодлива акула 

75 503,9 133 000 56,77 

2017 

Цаца 3 188 949,81 8 032 500 39,7 

Калкан 41 757,55 43 200 96,7 

Черноморска 

бодлива акула 
50 451,4 133 000 37,93 

2018 

Цаца 3 187 799,45 8 032 500 39,7 

Калкан 56 170,76 57 000 98,55 

Черноморска 

бодлива акула 
10 082,2 133 000 7,58 

 

По отношение на калкана, 

уловът през годините е почти 

до размера на квотата, като 

само за една година – 2015 г. 

има минимално превишение 

(това няма отношение към 

ПМДР 2014-2020 г., тъй като 

тогава не е започнало 

физическото изпълнение на 

относими към улова на 

калкан проекти по 

програмата).  

По отношение на 

черноморската бодлива акула 

реализираният улов е под 

установеното 

препоръчително количество 

(с изключение на 

незначително превишение 

през 2015 г., когато е 

въведено), като с годините 

значително намалява.  

Въз основа на анализа не е 

установено неблагоприятно 

въздействие при прилагането 

на ПМДР 2014-2020 г. в 

периода до 2018 г.   

6. Ефективност на 

управлението на 

отпадъците от 

сектор „рибарство 

и аквакултури” 

(съотношение на 

генерираните към 

% Бенефициери 
2014 г – няма стартирало изпълнение на проекти 

2015 г. – няма стартирало изпълнение на проекти 

2016 г. – няма стартирало изпълнение на проекти 

2017 г., 2018 г.: 

- на общинските фирми за сметосъбиране се предават 

100% от смесените битови отпадъци, генерирани на 

От предоставената 

информация за управление 

на отпадъците може да се 

направят изводите, че 

отпадъците се управляват 

съобразно изискванията на 

нормативната уредба, като в 
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№ Мярка и 

индикатор по 

наблюдение и 

контрол  

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Стойности за периода 2015-2018 г. и базовата 2014 г. (за 

сравнение) 

Анализ на стойностите 

на индикаторите 

 

предадените за 

депониране 

количества) 

територията на обектите; 

-  отпадъците от странични животински продукти се 

предават за термично обезвреждане, един бенефициер 

ги предава на база на договор за използване в 

производството на бели червеи (няма отпадъци от СЖП, 

предадени за депониране съгласно предоставената 

информация от бенефициерите) и един – за влагане в 

животински фуражи/храни; 

- отпадъците от опаковки се предават за депониране или 

оползотворяване; 

- Други отпадъци – кодове 12 01 01, 12 01 03, 19 01 01, 16 

01 03, 13 02 05, 16 01 07, 16 06 01, 20 01 21*, генерирани 

при експлоатацията на обекти, в които се изпълняват 

проекти по ПМДР 2014-2020 г. се предават на фирми за 

транспортиране и последващо третиране въз основата на 

договори.  

някои обекти се въвежда 

разделното събиране на 

опаковки и предаването им за 

оползотворяване, което е 

положителна тенденция. Не 

са установени нарушения, 

нерегламентирано 

изхвърляне или третиране на 

отпадъци при изпълнението 

на проектите. 

Част от бенефициерите не са 

представили конкретни 

количества, а някои са 

декларирали липса на 

каквито и да е количества и 

видове генерирани отпадъци, 

което не позволява 

изчисление на точно 

съотношение.  
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V. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПМДР 2014-2020 г. ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 

ПЕРИОДА 13.11.2015 г. – 31.12.2018 г. 

Въз основа на събраната информация за въздействието на ПМДР 2014-2020 г. върху 

околната среда, в т.ч. върху човешкото здраве за периода на прилагане на програмата от 

13.11.2015 г. до 31.12.2018 г. извършените в предходните точки анализи показват, че: 

• УО на ПМДР 2014-2020 г. съобразява и осигурява изпълнението на мерките и 

условията от Становище по ЕО № ЕО № 11-7/2014 г., като част от мерките 

и условията, на база преценка на тяхната относимост, се залагат като 

изисквания към проектните предложения на кандидатите по съответни 

мерки на програмата; 

• Бенефициерите като цяло изпълняват изискванията на нормативната уредба 

по околна среда, в т.ч. спазват условията в постановените решения за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и ЕО, решения по 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху 

защитените зони; 

• Като основен пропуск на бенефициерите се установява провеждането на 

собствен мониторинг на водите в изпълнение на условията от 

разрешителни по реда на Закона за водите и/или предоставяне на 

резултатите от мониторинга на съответната БД; 

• За повечето проекти, които са в процес на реализация за периода на доклада 

от страна на компетентните органи по контрола, и конкретно – РИОСВ и 

БД, не са извършвани проверки по изпълнение на условията от 

постановените актове по реда на глава шеста на ЗООС и ЗВ; 

• По отношение на адекватност и информативност на индикаторите по 

наблюдение и контрол от Становището по ЕО, считаме за неинформативен, 

в т.ч. трудно измерим индикатор „Ефективност на управлението на 

отпадъците от сектор „рибарство и аквакултури” (съотношение на 

генерираните към предадените за депониране количества)“, тъй като за 

индикатора не е уточнено за кой вид/код отпадъци се отнася, съответно за 

отчитането му е изискана информация за всички генерирани кодове 

отпадъци, а много от проектите по ПМДР 2014-2020 г. се реализират в 

съществуващи обекти, които вече са генератори на различни видове 

отпадъци – част от тези отпадъци нямат връзка с проектите. В резултат не 

могат да се отделят отпадъците, генерирани само в резултат на ПМДР 2014-

2020 г., нито да се отчете напредък, изоставане, положителна или 

отрицателна тенденция в третирането на отпадъците преди и след 

реализирането на проекта. 
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Установените пропуски следва да бъдат преодоляни в бъдеще, с оглед цялостно 

изпълнение на изискванията за опазване на околната среда, произтичащи от 

постановените актове по реда на глава шеста на ЗООС, чл. 31 на ЗБР и ЗВ, както и 

предоставяне на възможност за своевременна реакция/предприемане на коригиращи 

действия при установени нарушения/неблагоприятни въздействия или рискове за 

околната среда и човешкото здраве.  

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ЗА ПЕРИОДА 13.11.2015 г. – 31.12.2018 г. 

За докладвания период изпълнението на ПМДР 2014-2020 г. е в начален етап – в 

края на тригодишния период стартира физическото изпълнение на проекти по програмата.  

Мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на 

неблагоприятните последици от осъществяването на ПМДР 2014-2020 г., включени в 

Становище по ЕО № 11-7/2014 г. се изпълняват, което гарантира липсата на значителни 

отрицателни последици върху околната среда и човешкото здраве в резултат на 

прилагането на програмата. 

Индикаторите по наблюдение и контрол като цяло показват положителни тенденции 

за периода и не дават основания за констатиране на неблагоприятно въздействие върху 

околната среда и човешкото здраве. 

На ниво „конкретни проекти“ като цяло също се отчита изпълнение на мерките и 

условията от постановените актове по реда на глава шеста на ЗООС и чл.31 от ЗБР, като 

резултатите от проверките на контролните органи показват единични случаи на нарушения, 

свързани с липса на документация на територията на обектите, която впоследствие е 

предоставена на органите.  

Като неблагоприятно въздействие при изпълнението на някои проекти/единични 

случаи се установяват отклонения от показателите за качеството на водите във водни тела и 

обескти, като последващия мониторинг показва подобряване на състоянието и постигане на 

нормите, с незначителни изключения. Тези данни, предвид началния етап на реализация на 

проектите, не могат да се обвържат изцяло с дейностите по ПМДР 2014-2020 г., а по-скоро 

със съществуващата и развивана от преди това дейност на съответните обекти.  

В обобщение, прилагането на ПМДР 2014-2020 г. през първите три години от 

нейното изпълнение не е довело до значителни неблагоприятни въздействия върху 

околната среда и човешкото здраве.  

Като проблем се установява, че за не малък брой проекти се отчита неизпълнение на 

условията от разрешителни по Закона за водите за изпълнение на собствен мониторинг и за 

предоставяне на резултатите от мониторинга на качеството на водите на БД. Това води до 

риск от замърсяване на водни тела, за което, при положение че не се установи, няма как да 

бъдат адекватни коригиращи мерки за предотвратяването му. В тази връзка е необходимо 

предприемането на коригиращи мерки, предложени в следващата точка на доклада. 
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VII. ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ, 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗА ОТПАДАНЕ/ЗАМЯНА/ДОПЪЛВАНЕ НА 

ИНДИКАТОРИ ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ И ДР. 

 

VII.1. Препоръки за предприемане на коригиращи действия 

Като коригиращи действия препоръчваме: 

• По отношение на спазването и ефективното изпълнение на мерките и 

условията от актовете по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от ЗБР 

следва да се осигури и гарантира от бенефициерите по съответните 

проекти цялостното им изпълнение, в т.ч. за етапа на експлоатация; 

• По отношение на качеството на водите във водните тела, в които се 

извършват дейности по рибарство и аквакултури следва бенефициерите 

да спазват изискванията за провеждане на собствен мониторинг на 

качеството на водите и своевременно да представят резултатите – 

протоколи от изпитване на водни проби на контролните органи – 

съответната БД (и на РИОСВ, ако има такова изискване в съответния 

административен акт). 

VII.2. Предложения за допълнителни мерки за предотвратяване, 

ограничаване и смекчаване на въздействието върху околната среда и човешкото 

здраве  

Не са необходими допълнителни мерки при стриктно и адекватно изпълнение на 

определените мерки и условия от Становището по ЕО и от административните актове 

по реда на ЗООС, ЗБР и ЗВ.  

VII.3. Предложения за отпадане/замяна/допълване на индикатори по 

наблюдение и контрол на въздействието 

Не считаме за необходимо отпадането, замяната и допълването на индикатори по 

наблюдение и контрол.  

Единствено по отношение на индикатор „Ефективност на управлението на 

отпадъците от сектор „рибарство и аквакултури” (съотношение на генерираните към 

предадените за депониране количества)“ считаме за полезно да се уточни целта на 

индикатора, както и данните (конкретни видове отпадъци; конкретни проекти по мерки 

и/или приоритети, за които да се събира информацията), с цел повишаване на 

информативността му.  
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СПИСЪК С ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

А. Информация, предоставена от Министерство на земеделието 

• ПМДР 2014 - 2020 г., одобрена с Решение на ЕК № С(2015)8065 

от 13 ноември 2015 г.; 

• Доклад за екологична оценка (ЕО) на ПМДР (2014 г.); 

• Становище по ЕО № 11-7/2014 г. на министъра на околната среда 

и водите; 

• Изменения на ПМДР до 31.12.2018 г. 

• Писма на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) по 

измененията на ПМДР; 

• Годишни доклади за изпълнение на ПМДР 2014-2020 г. за 2015, 

2016, 2017 и 2018 г.; 

• Писма, становища, решения по оценка на въздействието върху 

околната среда (ОВОС)/ЕО/оценка за съвместимост (ОС) за конкретните 

проекти по ПМДР 2014-2020 г., по които е имало изпълнение в периода 

13.11.2015-31.12.2018 г.; 

• Документация за проектни предложения по ПМДР 2014-2020 г., 

по които е имало изпълнение в периода 13.11.2015-31.12.2018 г.; 

• Методологии и критерии за подбор на проектни предложения по 

ПМДР 2014-2020 г.; 

• Получена информация в отговор на запитвания към бенефициери, 

РИОСВ и басейнови дирекции. 

Б. Информация, предоставена от ведомства и контролни органи 

• Информация, публикувана на интернет страниците на МОСВ, 

РИОСВ, НСИ, ИАОС, Басейновите дирекции и др. 

В. Информация, предоставена от бенефициери по ПМДР 2014-2020 г.  

• Информация, предоставена по въпросници във връзка с начина на 

изпълнение на мерките и условията от постановени актове по реда на глава 

шеста на ЗООС и чл.31 на ЗБР по проекти/инвестиционни предложения и 

стратегии по ПМДР 2014-2020 г.  

Г. Използвани методически документи 

Основни методически документи за мониторинга на въздействието върху 

околната среда на планове и програми, ползвани при изготвяне на доклада, са: 

• Ръководство за екологична оценка на планове и програми в 

България, 2002 г.; 
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• Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the 

assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment, 

European Commission (Ръководство на Европейската комисия за прилагането на 

Директива 2001/42/ЕС относно оценката на последиците на някои планове и 

програми върху околната среда); 

• Resource Manual to Support Application of the Protocol on Strategic 

Environmental Assessment, 2011 – UNECE (Ресурсно ръководство за подпомагане 

прилагането на Протокола за стратегическа екологична оценка, 2011 – ИКЕ-

ООН); 

• Impel report - Implementing Article 10 of the SEA Directive, 2002 

(Доклад – Прилагане на чл. 10 от Директивата за стратегическа екологична 

оценка). 


