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Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я  
Министерство на околната среда и водите 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 70 - 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 и представената писмена документация от възложителя по 

приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда, във връзка с 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 

Януари 2011г.) и получено становище на Регионална здравна инспекция Хасково 

 

Р Е Ш И Х  
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: ”Експлоатация на съществуващ водоем (язовир) за риборазвъждане и 

производство на рибен материал, в имот N000071, с обща площ 24.702дка, в землището на с. 

Злато поле, общ. Димитровград”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на 

видове и човешкото здраве  

 

възложител: ЕТ „Респект - Илия Асланов” Димитровград, ЕИК 126628692 . 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното предложение предвижда създаване на зарибителен материал и 

отглеждане и продажба на шаран, амур и толстолоб във водоем – с. Злато поле в землището на 

с. Злато поле.  

Водоемът се намира на около 0.6 км северно от с. Злато поле и на около 1,2 км южно от 

с. Долно Белево, в имот № 000071 в землище на с. Злато поле. Същият е разположен върху 

полегатата тераса на р. Белевска, на около 130,0 м от пътя свързващ двете села. Водосборът на 

язовира е от скатни води и от р. Белевска.  

Язовирът е актуван от община Димитровград с акт 41/21.06.2009г. и е с площ 24.702 дка. 

Има земно-насипна стена, която не е обрасла с храсти, има изпускателен кран в добро 

състояние. 

Община Димитровград е отдала язовира на концесия на ЕТ „Респект - Илия Асланов” 

Димитровград, чрез договор № ОС-3/30.12.2009г. с цел рибовъдство и аквакултури за срок от 

15 г.  

Водовземането от река Белевска се извършва при точка на водовземане с координати: N 

42° 03´ 17.3´´ и Е 025° 43´ 02.2´´ при кота 102 м. Водовземането е осъществено чрез бетонова 

тръба с ф 200мм вкопана в десния бряг на реката. Между язовира и реката е издигната 

предпазна дига с цел ограничаване разливи на високи води. Отбиването на водата става чрез 

подвижни ламаринени платна, застопорени чрез метални колове. За водовземане от 

повърхностни води са подадени документи в БД ИБР – Пловдив за издаване на разрешително, 

съгласно закона за водите.  
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Процеса със създаването на зарибителния материал започва с почистване на язовира. 

Следва заводняване до ниво 2м с вода от коритото на река Белевска при точка на водовземане с 

координати, описани по-горе. През месец юни се залагат личинки, закупени от Институт по 

рибарство - гр. Пловдив. Те престояват в язовира до месец март на следващата година, като се 

хранят от месец юни до октомври на текущата година. Храната е смлени до определена 

големина ечемик и жито. Необходимата храна се доставя на място в готово състояние, без да се 

разлива или разсипва, т.е. не се отделят странични отпадъци, които да замърсяват района. 

Храненето става ежедневно, по веднъж на ден. Зарибителният материал достига големина 100 – 

150 гр. и се реализира по големите водоеми за по - нататъшно отглеждане.  

Освен отглеждане на зарибителен материал в язовира се предвижда и свободно 

отглеждане на шаран, амур и толстолоб на обща използваема площ - 16.300 дка. Капацитет на 

производителност - 2 500 кг/година. 

Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се ползват съществуващия 

полски път. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 

опазване на околната среда (т.1, е) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 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., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 

октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 

съвместимост 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: 

 

 Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, инвестиционното предложение предвижда създаване на зарибителен материал и 

отглеждане и продажба на шаран, амур и толстолоб във водоем – с. Злато поле в имот № 

000071 землището на с. Злато поле. Инвестиционното предложение ще бъде 

осъществено на обща използваема площ - 16.300 дка. Капацитет на производителност - 

2 500 кг/година. 

 ИП не предвижда изземването на природни ресурси от района на дейността, освен  

водната площ на язовира. 

 Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, ще се ползва съществуващият 

полски път.  

 В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други инвестиционни предложения за 

разглеждания район. 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 това изключва 

възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда 

или т.нар. кумулиранe с други сходни предложения.  

 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. 
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Отделените битови отпадъци ще се предават за депониране на съответното депо 

регламентирано от община Димитровград.  

 Характерът на извършваната дейност не предполага създаване акустичен дискомфорт и 

замърсяване компонентите на околната среда. 

 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 ще се реализира, в имот с №000071 (водоем), находящ се 

в с. Злато поле, община Димитровград.  

 Община Димитровград е отдала язовира на концесия на ЕТ „Респект-Илия Асланов” 

Димитровград, чрез договор № ОС-3/30.12.2009г. с цел рибовъдство и аквакултури за 

срок от 15 г.  

 Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 

въздействие върху земеползването и почвите в района.  

 Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, 

защитени и санитарно - охранителни зони.  

 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: 

 

Преценката по чл.15, от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от значително отрицателно 

въздействие на горепосоченото инвестиционно предложение върху ЗЗ „Река Марица” BG 

0000578 и ЗЗ „Злато поле” BG 0002103 поради следзните мотиви: 

1. Инвестиционното предложение е за производство на зарибителен материал и  

развъждане на свободно плаващи риби: шаран, амур и толстолоб на 16,300 дка площ от 

общо 24,702 дка язовир, представляващ имот № 000071,  в землището на с.Злато поле, 

общ. Димитровград. 

2. Съгласно представената информация, предвидената за ползване площ не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в 

площта му няма регистрирани находища на редки и защитени растителни и животински 

видове по ЗБР. 

3. Имот № 000071,  в землището на с.Злато поле, общ. Димитровград не попада в 

защитени зони по Натура 2000. Най- близко разположени са ЗЗ „Река Марица” BG 

0000578, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания и ЗЗ „Злато поле” BG 0002103, обявена със Заповед № РД-

771/28.10.2008г., за опазване на дивите птици.  

4. Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 

местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване 

в близко разположените ЗЗ „Река Марица” BG0000578 и ЗЗ „Злато поле” BG 0002103. 

Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 

очакват кумулативни въздействия върху защитените зони. 
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IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на предложението  

е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. 

 Теренът, предвиден за реализация на намерението е определен и е с по-голяма площ 

от необходимото, поради което не се налага ползване на други терени и земеделски 

почви. 

 Не се очакват въздействия върху почвата, земните недра, ландшафта, минералното 

разнообразие и природните обекти в района. 

 Съгласно становище на РЗИ Хасково  (писмо изх. № РД-02-1578/22.10.2012г.) не се 
предполага риск за здравето на населението.  

 Предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални, 

краткотрайни, временни и обратими. 

 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: 

 

Възложителят е уведомил за намерението си община Димитровград с писмо вх. № 

ОС-23-576/29.09.2012г., както и кметството на с. Злато поле с писмо вх. № 

150/29.09.2012г, а засегнатото население, чрез обява във вестник ДГ „Пазар” 

Димитровград от 01.10.2012г. Към момента на представяне на документацията в 

РИОСВ не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища 

срещу реализацията на инвестиционното предложение.  

 

 
  Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 

капацитет.  

Настоящото решение за ”Експлоатация на съществуващ водоем (язовир) за 

риборазвъждане и производство на рибен материал, в имот N000071, с обща площ 24.702дка, в 

землището на с. Злато поле, 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. 

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, до 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 осъществяването на инвестиционното предложение. 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите - Хасково 
 
 

Дата: 30.10.2012г. 


