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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

   На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,  

   директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА : 

   инициатива на „ОСТРЕ“ ЕООД, гр. Каварна 

   за ползване на воден обект – Черно море 
 

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

триплоидни стриди (crassostrea gigas) 

 

2. Воден обект и код на  

водното тяло – предмет  

на използването: 

Черно море 

BG2BS000C1013 

2а. Фактически основания, при 

които се издава 

разрешителното, включително 

състояние на водното тяло, 

определените цели и мерки в 

действащите планове за 

управление на речните басейни 

и планове за управление на 

риска от наводнения, имащи 

отношение към 

разрешителното, и друга 

специфична информация, 

определена в наредбите по чл. 

135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13. 

 

Заявление вх. № РР-4999/04.02.2020 г. от Управителя на 

„ОСТРЕ“ ЕООД, гр. Каварна; 

Заявеното ползване на Черно море е в район разположен 

югозападно от гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич и 

попада в обхвата на крайбрежно водно тяло „От Каварна 

до нос Галата“ с код: BG2BS000C1013. Съгласно ПУРБ 

2016-2021г. разглежданото водно тяло (ВТ) е определено в 

умерено екологично и непостигащо добро химично 

състояние, с поставени цели за предотвратяване 

влошаването на екологичното състояние, опазване, 

подобряване и възстановяване на водното тяло за 

постигане на добро екологично състояние, постигане и 

запазване на добро екологично състояние  по биологични 

елементи - ФП и МФБ, постигане и запазване на добро 

екологично състояние по физикохимични елементи - 

кислородни условия (разтворен О2 и наситеност с О2), 

предотвратяване на замърсяването и постигане на добро 

състояние по химични елементи – DEHP, 

предотвратяване, прогресивно намаляване и 

прекратяване наведнъж или на етапи на замърсяването от 

емисии, зауствания и изпускания на приоритетни и 

приоритетно опасни вещества.    

В Програмата от мерки към ПУРБ са включени следните 

мерки с конкретни действия, имащи отношение към 

инвестиционното предложение: 

• Мярка „Намаляване на замърсяването от корабна 

и пристанищна дейност“ с действие: „Ограничаване на 

замърсяване на морските води чрез използване на 

подходящо оборудване при инцидентни разливи 

(скимъри, бонови заграждения и др.) 

• Мярка „Намаляване на замърсяването от корабна 

и пристанищна дейност“ с действие: „Осъществяване на 

контрол по отношение на управлението на отпадъците в 
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районите на рибарските селища“. 

Дейностите в проектното предложение не противоречат 

на мерките за опазване на водите, предвидени в ПУРБ  

2016-2021г.  

Съгласно ПУРН заявеното инвестиционно предложение 

(ИП) не попада в район със значителен потенциален риск 

от наводнения. В ПоМ на ПУРН няма заложени 

конкретни мерки, касаещи ИП. 

3. Системи или съоръжения, 

чрез които ще се реализира 

използването: 

Избраният модел за монтаж на ферма за стриди е тип 

„дълга линия“, която се състои от успоредно разположени 

носещи въжета, еднолинейна система на прикрепяне, 

закотвени към дъното с бетонни котви, придържани от 

пластмасови буйове. Избраният тип се отличава с висока 

щормоустойчивост, лесен монтаж и поддръжка, 

възможност за бързи ремонтни мероприятия, висока 

производителност и намален дял на ръчния труд. 

Фермата се състои от 5 постоянни линии съставени от 

бетонни котви, въжени обтегачи и хребет (линия), главни 

и междинни буйове върху производствена площ от 250 дка 

акватория. Необходимостта от значително разстояние 

между линиите се обуславя от намерението за значително 

подобрено подхранване на стридите. Хребет са специални 

комбинирани въжета с дължина до 250 м. В двата им края 

има уши, където с шегели се прикрепват обтегачите и 

котвите под тях. Главните буйове показват обхвата на 

линията. 

Под хребета и междинните буйове се завързват садките 

със спат и въжетата със стриди за угояване. Междинните 

носещите буйове поддържат садките и въжетата с окачени 

стриди в нужната дълбочина на морската среда. 

Разстоянието между линиите е 50 - 70 метра, с оглед 

предпазване от объркване и нараняване на евентуални 

морски бозайници, преминаващи недалеч от брега.  

4. Място на използване на 

водите, населено място и 

ЕКАТТЕ  

Акватория от Черно море, югозападно от гр. Балчик,  

общ. Балчик, обл. Добрич  

ЕКАТТЕ 02508 

5. Проектни параметри на 

използването: 

Акватория на Черно море с обща площ 347,182 дка, в това 

число: 250 дка производствена площ и 97,182  дка 

експлоатационна площ, в крайбрежните морски води. 

Географски координати WGS-84 на граничните точки: 

    т.1    43°22'30'' с.ш.     28°07'20'' и.д. 

    т.2    43°22'30'' с.ш.     28°07'45'' и.д. 

    т.3    43°22'10'' с.ш.     28°07'45'' и.д. 

    т.4    43°22'10'' с.ш.     28°07'20'' и.д. 

    

Лимит на производството: до 5 т/годишно стерилни 

триплоидни стриди (crassostrea gigas) 

 

6. Условия, при които би могло 

да се предостави правото за 

използване на водния обект: 

 Ползването на водния обект единствено за 

разрешената цел; 

 Спазване на разрешения режим на ползване; 
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 Упражняване на правата, в определения с 

разрешителното срок; 

 Упражняване на правата в определените с 

разрешителното параметри на използването. 

 

7. Място за представяне на 

писмени възражения и 

предложения от 

заинтересованите лица: 

Басейнова дирекция „Черноморски район”                                                 

гр. Варна, ул. „Александър Дякович” № 33. 

Срок – 14 дни от датата на обявяването. 

 

 

 

 

 

 

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА 

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ 
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