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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 69 - ПР / 2012г. 
 

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, т.1, 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) и 
чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 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, както и 
получено становище от РЗИ Хасково 
 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
“Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежи (садки)“ в яз. 
Ивайловград, землище на с. Хухла, общ. Ивайловград, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания 
на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве.  
местоположение: в землище на с. Хухла, общ. Ивайловград, обл. Хасково с площ 10,15 дка. и 
сервитутна зона 115 дка. в ЕКНМ 77520 
възложител: „АБГ Инвест“ ЕООД, гр. Пловдив, район Северен, бул. «България» № 218, ет. 3, ап. 6, ЕИК 
160049848 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за изграждане на рибовъдно стопанство чрез ново строителство и 
материална база. Обектът ще представлява ферма от плаващи мрежени (садки), монтирани на място в 
понтонни линии с обща площ на сервитутната зона на фермата 115 дка. Заетата от понтоните площ е 
около 10 дка. Прилаганата за дейността технология е класическата технология за интензивно отглеждане 
на риба в клетки (садки), за бяла риба, сом, шаран и  и бяла риба. Предвиждат се изграждане на 25 броя 
производствени плаващи мрежени клетки (садки) с чиста производствена площ за риборазвъждане 
(аквакултури) – 2 000 кв.м. Максималната налична маса годишно е до 320 т. с готова продукция 200т. 
Материалите от които ще бъдат изградени садките са следните за основната конструкция (понтони за 
мрежените клетки, пътеки и др.) - полиетиленови тръби и връзки – Р 100, дървени пътеки и метални 
връзки. За транспортни подходи ще се  използват съществуващите пътища от републиканската пътна 
мрежа и  асфалтирани отбивки, достигащи до язовира. 
Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии но попада в обхвата на защитени зони по НАТУРА 2000,  ЗЗ 
“Родопи Източни” с BG 0001032, за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 
122/02.03.2007г. на Министерски съвет и ЗЗ „Язовир Ивайловград“ BG 0002106 обявена с Заповед № РД 
845/17.11.2008г. за опазване на дивите птици. 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на горецитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с 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.) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и 
отразена в настоящото решение.  
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След преглед на предоставената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС, въз 
основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на отрицателно 
въздействие, според коята инвестиционното предложение за “Изграждане на рибовъдно стопанство за 
отглеждане на риба в плаващи мрежи (садки)“ в яз. Ивайловград, землище на с. Хухла, общ. Ивайловград, 
обл. Хасково, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената 
защитена зона. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.1, е) на Закона за опазване 
на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 

  

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: 
 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
в която подробно е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното 
предложение предвижда изграждане на ферма от плаващи мрежени (садки), монтирани на място в 
понтонни линии с обща площ на сервитутната зона на фермата 115 дка.  и площ на понтоните 
около 10 дка. 

 Рибата ще се отглежда в плаващи  мрежи (садки) и ще бъде подхранван с протеинови гранули до 
достигане на определен размер, след което ще се пуска на пазара. Рибният материал за 
развъждането на гореспоменатите видове риби ще се закупува от пазара. Не се предвиждат 
техники и начини за изкуствено размножаване  и използване на отделни съоръжения – люпилни, 
отрасни басейни и др. 

 Основната част от оборудването са 25 броя производствени садки с диаметър 12м, които ще 
заемат чиста (активна) производствена площ от 10 дка и разположени на 3 броя понтони с 
дължина 100м. Освен това проектът включва изграждане на 2 броя садки с технологични размери 
Ф 8м. и 3 броя транспортни садки с размери 6/6 метра. 

 Изброените по- горе садки ще се поддържат на определено ниво във водата от понтонно 
съоръжение. Общата площ на рибното стопанство е 10 дка от акваторията на водоема с площ 115 
дка, която представлява зоната за действие на садките и понтона, т.е. жизненото пространство, 
санитарно-охранителната и сервитутна зона за самата ферма.  

 Отделните садки ще се връзват към потонната пътека и една към друга. друга с капронови въжета 
като образуват сал. Обособените салове се връзват към брега също с въжета, а при необходимост 
се закотвят на определените от конструктивните разчети места. Възприетата конструкция на 
садките и материалите за изработка осигуряват повишена щормоустойчивост - устойчивост на 
вятър и вълнение. Пътеките между садките в саловете се покриват с дървен материал. Тяхното 
местоположение може да се променя в ограничен ареал около и в рамките на определената зона 
за аквакултури, тъй като саловете са мобилни и могат да се транспортират, чрез буксирни лодки 
на определени разстояния във водоема или до брега (при     зарибяване или при други 
технологични процеси и операции).  

 Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 
До язовира има достъп по асфалтирани пътища от запад и от северозапад, които свързват обекта 
с републиканската пътна мрежа.  

 По време на строителство и експлоатация на инвестиционното предложение не се предвижда 
използването на природни ресурси.  

 За разглеждания район са издадени 3 броя разрешителни (садкова база „ЕКО ФИШ И КО“ ООД, 
садкова база „КААН“ ООД, садкова база „ИНХИОН КОМЕРС“ ООД). Предвид характера на 
предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното предложение както и обстоятелството, 
че са взети мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко 
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това изключва възможността от въздействие на инвестиционното предложение върху околната 
среда или т. нар. кумулиранe с други сходни предложения. 

 Във фаза строителство не се очаква генерирането на твърди строителни и битови отпадъци. 
Смесените битови отпадъци се събират в контейнер и се извозват от специализирана фирма. По 
време на строителството не се очаква генерирането на течни отпадъци. 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.  

 За свеждане на риска от инциденти до минимум се предвижда изработването на авариен план и 
план за безопасност на етапа на строителство. За разливи на минерални масла, дизелово гориво 
и други се предвиждат мерки за тяхното ефективно събиране, чрез подходящи сорбенти. За 
свеждане на рисковете до минимум след изработване на авариен план, ще се проведе обучение 
на персонала за работа с противопожарни средства и безопасни условия на труд. 

 
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: 
 

 Инвестиционното предложение за „Изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в 
плаващи мрежи (садки)“ в яз. Ивайловград, землище на с. Хухла, общ. Ивайловград, ще се 
реализира на територията на язовир „Ивайловград“, с площ 10,15 дка. и сервитутна зона 115 дка. в 
ЕКНМ 77520, землище на с. Хухла, общ. Ивайловград; 

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

 Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии но попада в обхвата на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.  

 Дейностите на ИП не противоречат на забраните в Заповед № РД 845/17.11.2008г. за обявяване 
на ЗЗ „Язовир Ивайловград“ BG 0002106. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху ЗЗ “Родопи Източни” с код BG 0001032 за 
опазване на природните местообитания и на ЗЗ „Язовир Ивайловград“ с код BG 0002106 за 
опазване на дивите птици поради следните мотиви: 

 Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с производството на вредни 
емисии.  

 Характера на ИП  не предполага отрицателно въздействие върху защитените зони или техни 
ключови елементи, както и отнемане на площи от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове, безпокойство или унищожаване на видове и 
популациите им. 

 
IV Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 
 

 В близост до инветиционното предложение, респективно площадката, на която ще се реализира 
няма чувствителни зони, уязвими зони, защитени територии и други от Националната екологична 
мрежа. 

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

 Като цяло, не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на качеството 
на атмосферния въздух в района. 
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 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага риск за човешкото здраве и 
трансгранично въздействие. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 

 Възложителят е уведомил за намерението си община Ивайловград и кметството на с. Хухла, общ. 
Ивайловград, както и засегнатото население чрез обява поставена в община Ивайловград. Не са 
депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на 
инвестиционното предложение. 

 
 

ПРИ СПАЗАВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

 Да не се допуска замърсяване на водите в ВТ „Яз. Ивайловград“ с код BG3R100L004 от 
дейностите и експлотацията на ИП; 

 Да не се допуска сеч на естествена речна и крайречна растителност. Да не се допуска сеч на 
естествена дървесна растителност по бреговете и островите в реката. 

 
 
 Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  
 
 Настоящото решение 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 РИОСВ Хасково 
 
 
 
 
Дата: 29.10.2012г.  


