
Представено от „ЕКО НЪТС” ООД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Отглеждане и добив на риба” 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 
85/09.03.2017г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 
от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 12 от 12.02.2016г., в сила от 12.02.2016г.) РИОСВ – 
Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Предмет на инвестиционното предложение е отглеждане и добив на риба в съществуващ 
язовир, представляващ имот с № 000317, в землището на с. Студена, общ. Свиленград и с площ от 
97,113 дка, вид на собствеността - общинска публична. Предвижда се зарибяване на язовира с шаран, 
толстолоб, бял амур и сом. Рибата ще се отглежда свободно и ще се подхранва с фураж на гранули, 
царевица и пшеница, след което ще се улавя с мрежа и продава. С цел да се улесни основната дейност 
се предвижда на брега на язовира да се изравнят три площадки по 25 кв.м. и да се сглоби кей с 
дължина 4-5 м и ширина 1,5м. в съседен имот № 033010 в същото землище ще бъдат поставени 4 бр. 
преместваеми обекти на площ от около 120 кв.м. – контейнери за фураж, пазачи, за отдих, за инвентар 
и дървен навес. Възложителят има сключен Договор за концесия от 05.12.2016г. с Община 
Свиленград, което му дава право да бъде възложител на инвестиционното предложение по смисъла на 
§ 1, т. 20 от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда - „Възложител на 
инвестиционното предложение” е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на 
специален закон, нормативен или административен акт има право да инициира или кандидатства за 
одобряване на инвестиционно предложение. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 
изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 
относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в ПУРБ на 
ИБР и в ПУРН на ИБР. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище на БД ИБР - Пловдив, 
инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и 
постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището. 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности, попадат в обхвата на т. 1, 
буква „е“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ 
- Хасково 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че ПИ № 000317, с площ 97,113 дка, НТП язовир и ПИ № 033010, с площ 4,999 дка, НТП 
временно неизползвана нива в землището на с.Студена, общ.Свиленград, в които се предвижда 
отглеждане на свободно плаваща риба и придружаващи дейности не попадат в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на 
защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на 
природните местообитания и защитена зона BG0002021 „Сакар”, обявена със Заповед № РД-
758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици. В имотите няма установени местообитания предмет на 
опазване в цитираните защитени зони. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и подлежи на процедура по оценка 
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на 
чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, която процедура се 
съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл.12, ал.2, във връзка с чл.40, ал.2 от 
Наредбата за ОС се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на 
защитена зона BG0002021 „Сакар”, определен със заповедта за обявяването й. 

Копие на писмото е изпратено до община Свиленград и кметство с. Студена. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 03.05.2017г./ 


