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

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 75 от Закона за водите,
директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район"
ОБЯВЯВА : инициатива на „БИО АКВА ФЕРМ" ЕООД, гр. Бургас
за изменение на разрешително № 2236 0011 / 27.04.2011 г.
за ползване на воден обект - Черно море
1. Цел на заявеното използване:

Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности
култивирана черноморска мида

2. Воден обект и код на
водното тяло - предмет
на използването:

Черно море
ВС2В8000С008

3. Системи или съоръжения,
чрез които ще се реализира
използването:

Конструкцията на миденото поле е по технология,
основаваща се на метод наречен „мрежест колектор".
Плавучестта на колектора се осигурява от полиетиленова
тръба с диаметър 250 мм, а нарастването на спатовия
материал се извършва по вертикалните и хоризонталните
му въжета. Всеки колектор ще се осигурява във
вертикално положение от метално въже, което служи за
противотежест.
Захващането
на
колектора
към
плаващата тръба се осъществява чрез подсигуряващи
капронови въжета, които са на разстояние едно от друго
0,6 м. Допълнително колекторът ще бъде подсигурен от
хоризонтална метална проволка. Всяка от линиите ще
завършва в двата си края с плаващ буй, отстоящ до 10 м
от края на колектора.
Изграждането на мидената ферма ще протече на два
етапа:
През 1-вия етап са изградени 30 бр. колекторни линии,
които са на отстояние 9 м, една от друга. От 30-те линии,
20 бр. са с дължина 145 м, а 10 бр. с дължина 100 м.
Предвижда се промяна в разположението на колекторните
линии, които ще се позиционират във всяка редица на
разстояние 20 м една от друга, съгласно технологичната
схема. Късите колекторни линии ще се изместят в
западната част на новата акватория, в редица на
разстояние 20 м една от друга.
През П-рия етап ще се изградят още 30 бр. колекторни
линии с дължина до 145 м и на дълбочина до 3,5 м.
Същите ще бъдат разположени в южната част на
акваторията, в две редици по 15 линии, отстоящи на 20 м
една от друга.
В четирите края на миденото поле ще се ситуират 4 бр.
плаващи обслужващи площадки всяка с площ 9 м2.
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