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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 – 10- ПР / 2013г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 

1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закона 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 за ОС), представената писмена 

документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и по 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: „Производство на зарибителен материал и риборазвъждане” във водоем, находящ 

се в местността „ДРЕНАКА” съставляващ имот № 000533, землище на с. Бодрово, община 

Димитровград област Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 

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

видове и човешкото здраве   

 

възложител: ЕТ “ПЕТЪР ГАНЕВ И СИН“ гр. Първомай 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:  

Инвестиционното предложение предвижда експлоатация на съществуващ водоем с 

водна площ от 104.216 дка за производство на зарибителен материал и отглеждане на риба за 

консумация. Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в землището на село 

Бодрово в язовир „ДРЕНАКА” в имот № 000533, община Димитровград. Язовирът се ползва от 

възложителя, съгласно договор за концесия от 29.06.2007г. между община Димитровград и ЕТ 

“Петър Ганев и Син” гр. Първомай за срок от петнадесет години.  

Предвижда се производството на зарибителен материал с капацитет около 1300 кг годишно да 

се осъществява в два басейна по 600 кв.м. направени в чашата на язовира, след което 

зарибителя ще се прехвърля садка в чашката на язовира за доотглеждане и лечение ,след което 

се прехвърля в основния водоем. 

Язовирът ще бъде зарибен на декар със следните видове риби: шаран - 125 броя, 

толстолоб - 25 броя, амур - 20 броя и бяла риба - 20 броя, сом - 10, щука – 10 броя на на декар.  

Водоемът е построен като водосъбирателно съоръжение за напояване чрез естествен 

водосбор от наклана на терена и малко дере. 

Дигата е с каменна облицовка откъм водния откос. През летния период водоема се 

използува за напояване на земеделски земи, което осигурява сравнително добър водообмен и 

добра проточност. Това обстоятелство подобрява неговите самопречистващи свойства и създава 

благоприятни условия за отглеждане на риба. 
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Изборът на терен е съобразен със следното: 

 Изяснена собственост върху земята; 

 Възможност за достъп до водна площ-язовир; 

 Достъп до терена по съществуваща транспортна инфраструктура; 

Планирането и разпределянето на фуражите с които ще бъдат хранени рибите е в 

зависимост от възрастта и посадката на рибата и техниката на хранене. При експлоатация на 

обекта ще бъдат  използувани екологично чисти храни за отглеждане на риба 

За реализация на инвестиционното предложение се предвиждат следните строителни 

работи: 

 изкопаване на два басейна с по 600 кв. м. площ за отглеждане на зариб. материал; 

 изкопните работи ще се извършват с фандрома, без взривяване; 

 Възстановяване на проводимостта на преливния канал текущо; 

В района на язовира има построена жилищна сграда и бунгала. Обектът е електрифициран с 

моно и трифазен ток. 

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 производство на зарибителен 

материал с капацитет около 1300 кг годишно и риборазвъждане. Ще бъде осъществено в 

землището на село Бодрово във водоем, находящ се в местността „Дренака” съставляващ 

имот № 000533 с площ 104.216 дка, община Димитровград, област Хасково. 

 Дейноста ще се осъществява в два басейна по 600 кв.м. направени в чашата на язовира, 

след което зарибителя ще се прехвърля садка в чашката на язовира за доотглеждане и 

лечение, след което се прехвърля в основния водоем. Язовирът ще бъде зарибен на декар 

със следните видове риби: шаран - 125 броя, толстолоб - 25 броя, амур - 20 броя и бяла 

риба - 20 броя, сом - 10, щука – 10  броя. 

 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 са постъпвали и 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. 



 3 

Отпадъците при отглеждането на риба (неоползотворен фураж и фекалии) се превръщат 

в биомаса, която ще се оползотворява практически изцяло от другите водни обитатели. 

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 № 000533 (водоем), с площ 

104.216  находящ се в местността „Дренака” землище с. Бодрово, община Димитровград.  

 Язовирът се ползва от възложителя, съгласно договор за концесия от 29.06.2007г. между 

община Димитровград и ЕТ “Петър Ганев и Син” гр. Първомай за срок от петнадесет 

години.  

 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 „Родопи Средни” 

BG0001031, приета от МС с Решение 661/16.10.2007г. поради следните мотиви: 

 

1. Инвестиционното предложение предвижда отглеждане на зарибителен материал в 

направени собствени басейни, след което рибата се прехвърля в садки за доотглеждане и 

лечение и се пуска в основния басейн. Садките са на вода в основния язовир. Язовирът е 

с площ  104,216 дка, като зарибяването на декар е както следва- шаран- 125 бр, 

толстолоб- 25 бр, амур- 20 бр, бяла риба- 20 бр, сом-10 бр.,щука-10 бр. 

Производителност на декар-160 кг. за една година. Обектът е ново инвестиционно 

предложение. Няма необходимост от нова пътна инфраструктура- до язовира има полски 

път. Ел. захранването е с монофазен  и трифазен ток. При изкопните работи не се 

използват взривни материали. Генерираните битови отпадъци ще се предават за 

депониране на регионално депо-ТБО гр. Димитровград. 

2. Инвестиционното предложение не попада в ЗТ по ЗЗТ и в площта му няма регистрирани 

находища на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР. 

3. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в защитени 

зони по Натура 2000. Най- близко разположена е ЗЗ „Родопи Средни” BG0001031 приета 

от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания.  

4. Характерът и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат 

отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони или техни 

ключови елементи, както и отнемане на площи от местообитания, фрагментация на 
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местообитания или популации на видове, безпокойство или унищожаване на видове и 

популациите им. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното 

предложение не се очакват кумулативни въздействия върху защитените зони. 

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

въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположената ЗЗ „Родопи 

Средни” BG0001031. 

 

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 с изх. № РД-02-1770/04.12.2012г. реализацията 

на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 

въздействие върху хората и тяхното здраве. 

 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. № 

01-28/04.01.2013г., както и кметството на с. Бодрово с писмо вх. № 99/27.12.2012г, а 

засегнатото население, чрез обява във вестник „Новинар юг” от 08.01.2013г. 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 „Производство на зарибителен материал и риборазвъждане” във 
водоем, находящ се в местността „ДРЕНАКА” съставляващ имот № 000533, землище на с. 
Бодрово, община Димитровград област Хасково 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: 08.02.2013г. 


