
  
 

      РЕПУБЛИК А БЪЛГ АР ИЯ  
          Министерство  на  околната  среда  и  водите  
            Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 10 - ПР / 2015г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 
 

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение 
№ 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от 
РЗИ – Хасково  

 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Рибовъдство в язовир съставляващ имот с № 000062 в землището на с. Голямо 
Асеново общ. Димитровград и водоем съставляващ имот с № 000050 в землище на с. Малко 
Асеново, общ. Димитровград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 
видове и човешкото здраве. 
 
Възложител: Сдружение за напояване “Голямо Асеново-2007“ с. Голямо Асеново, ЕИК 
126747684 
 
Характеристика на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното предложение предвижда отглеждане и угояване на риба в язовир 
Голямо Асеново съставляващ имот с № 000062 в землището на с. Голямо Асеново общ. 
Димитровград и водоем съставляващ имот с № 000050 в землище на с. Малко Асеново, общ. 
Димитровград, с обща водна площ от 272,900 дка. Язовирът е със следните характеристики: 
стената е земно насипна с каменна облицовка и височина 11м., общ завирен обем 730 000 
куб.м, мъртъв обем 160 000 куб.м, дължина на короната 325м, кота дъно 89.00м, кота 
преливник 99.00, кота корона100.00, водосборен басейн 25.8 кв. км, Q преливник 35 м3/сек, 
диаметър на основния изспускател 300 мм., Q осн.изспускател 0.390 м3.  

Язовирът е собственост на сдружението за напояване съгласно констативен нот.акт. за 
собственост на недвижим имот № 23 том 5 с рег.№ 6015, дело № 408/2014 год.  

Пълненето на язовира се осъществява от водосбор и няма приток на води както от 
други водоизточници така и към други такива. 

В язовира ще се осъществява зарибителна дейност съобразена със законовите 
разпоредби и под контрола на ИАРА, както и ще се използва за любителски и промишлен 
риболов. Предвижда се зарибяване и отглеждане на свободно плаваща риба от следните 
видове и количества – шаран 125 броя на дка, толстолоп 30 броя на дка, амур 20 броя на дка, 
и сом 5 броя на дка. Очакван добив около 170 кг/дка. 

По време на експлоатация на обекта ще се извършва постоянен контрол на основните 
параметри на водата като температура, кислород, и киселиност. Контрол за здравословното 
състояние на рибата ще се осъществява от РВМС гр.Димитровград. 

На площадката на язовира има съществуващи фургони и необходими помещения за 
осигуряване охраната, сигурноста и безопасност от бедствия и аварии. Ще се използва 
съществуващата инфраструктура, като допълнително ще се постави фургон за ветеринарно –
медицински изисквания на МЗГ. Не се предвижда масивно строителство. 

Първият етап от технологичната схема за рибовъдство е закупуване на зарибителен 
материал.  
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Същият ще бъде закупен от лицензирани производители съобразно, пазарната цена и 
заявените пропорции и плътност на зарибяване. Основният зарибителен процес ще се 
осъществява през пролетта като зарибителния материал ще бъде с тегло 150-200 гр. Фуражът 
ще бъде съхраняван и реализиран съобразно изискванията на наредба № 44 от  20 април 2006 
год.за ветиринарно медицинските изисквания към животновъдните ферми издаденаот  
министерството на земеделието и горите. 

След достигане на необходимия прираст ще бъде наета лицензирана фирма за улов и 
реализация на добитите количества риба, съобразно утвърдена методика. На место няма да 
се извършва тренажиране и други обработвателни дейности и продажба на риба. Предвижда 
се след решение на управителните органи на СН да се осъществява реализация на част от 
рибодобива и чрез любителски риболов.  
Електрозахранването на обекта се предвижда чрез локален ел. генератор собственост на 
възложителя. Водозахранвянето ще се осъществява с мобилна цистерна. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен 
орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.  

Имоти с № 000062 (землище с.Голямо Асеново) и №000050 (землище с.Малко Асеново), 
с обща площ 272,900 дка, в които се предвижда развъждане, отглеждане и угояване на риба за 
свободна консумация не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 
2000. Най - близко разположена до площта на язовира е защитена зона BG0000442 „Река 
Мартинка” (приблизително 1300м), приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 във 
връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти 
и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Наредбата, ДВ. Бр. 73/2007г.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение 
 

 
МОТИВИ: 

 
I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 
на ОВОС, инвестиционното предложение предвижда зарибяване и отглеждане на 
свободно плаваща риба от следните видове и количества – шаран 125 броя на дка, 
толстолоп 30 броя на дка, амур 20 броя на дка, и сом 5 броя на дка. Ще се реализира в 
язовир съставляващ имот с № 000062 в землището на с. Голямо Асеново общ. 
Димитровград и водоем съставляващ имот с № 000050 в землище на с. Малко Асеново, 
общ. Димитровград с обща водна площ от 272,900 дка. 

2. За реализиране на инвестиционното предложение ще се използват хидротехническите и 
хидробиологични възможности на язовира.  

3. Зарибяване на язовира е съобразено с цялостното състояние на водната площ, 
възможностите за достъп до бреговата ивица, дълбочини, динамика на температурния и 
хидрохимичния режим, притока на прясна вода и стабилното водно равнище. 

4. Ще се използва съществуващата инфраструктура, като допълнително ще се постави 
фургон за ветеринарно – медицински изисквания на МЗГ. Не се предвижда масивно 
строителство. 

5. За реализиране на инвестиционното предложение ще се използва природен ресурс - 
вода. Пълненето на язовира се осъществява от водосбор и няма приток на води както 
от други водоизточници така и към други такива. 

6. Във фаза на експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и 
натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи 
замърсени отпадъчни води. Отпадъците при отглеждането на риба (неоползотворен 
фураж и фекалии) се превръщат в биомаса, която ще се оползотворява практически 
изцяло от другите водни обитатели.  

 



  

7. При правилна експлоатация на язовира не се създават предпоставки за увеличаване на 
негативните въздействия върху околната среда и/или отрицателни кумулативни 
въздействия в съвкупност с други дейности в района.  

8. Инвестиционното предложение не предвижда използване, съхранение, транспорт, 
производство и работа с материали, които могат да се окажат опасни за околната среда 
и здравето на хората.   

9. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване акустичен дискомфорт 
и замърсяване компонентите на околната среда. 

 
II.Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 
способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в язовир съставляващ имот с № 
000062 в землището на с. Голямо Асеново общ. Димитровград и водоем съставляващ 
имот с № 000050 в землище на с. Малко Асеново, общ. Димитровград; 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района.  

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, 
защитени и санитарно - охранителни зони.  

4. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 
III.Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че яз.Голямо Асеново, включващ имоти № 000062 (землище с.Голямо Асеново), 
№000050 (землище с.Малко Асеново), с обща площ 272,900 дка., в който се предвижда 
развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на 
защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко разположена до площта на 
язовира е защитена зона BG0000442 „Река Мартинка” (приблизително 1300м), приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) и подлежи на 
процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните 
близкоразположени защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 
основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за развъждане, 
отглеждане и угояване на риба за свободна консумация в яз.Голямо Асеново, включващ имоти 
№ 000062 (землище с.Голямо Асеново), №000050 (землище с.Малко Асеново), с обща площ 
272,900 дка., няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната 
близко разположена защитена зона.  

 
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и 
ползването на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища 
или прекарване на други комуникации.  

2. Не се предвижда приспособяване на допълнителни земи към съществуващата 
територия на обекта. 

3. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на 
инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданата 
акватория. 

 
 



  

4. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1716/26.01.2015г. при реализация 
на инвестиционното предложение липсва основание за наличие на значително 
отрицателно въздействие и възникване на риск за човешкото здраве.  

5. Потенциалните въздействия в резултат на реализация на инвестиционното 
предложение могат да се окачествят като  като постоянни, локални и обратими. 

6. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 
спрямо границите на Република България. 
 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 

община Димитровград, кмета на с. Голямо Асеново, кмета на с. Малко Асеново, а 
засегнатото население е уведомено, чрез обява поставена на таблото в общината и 
кметствата.  

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил 
обществен достъп до информацията по приложение № 2 към същата наредба, като е 
предоставил копие от документацията на хартиен и електронен носител на кмета на 
община Димитровград, кмета на с. Голямо Асеново, кмета на с. Малко Асеново. В тази 
връзка: 

 кметът на община Димитровград е осигурил обществен достъп на 
информацията, чрез поставянето й на сайта на общината на  18.11.2015г. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби 
или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение. 

  
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 
Настоящото решение за „Рибовъдство в язовир Голямо Асеново съставляващ имот 

с № 000062 в землището на с. Голямо Асеново общ. Димитровград и водоем съставляващ 
имот с № 000050 в землище на с. Малко Асеново, общ. Димитровград” не отменя 
задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални 
закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане 
на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околна среда. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на 
възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето 
решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково 
своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра 
на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 
 
Дата: 30.01.2015г.  


