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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 120 ПР/2016г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с 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 Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), 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 за ОС) и въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 
6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища 
от РЗИ – Хасково и БД ИБР - Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на допълнителен обект за аквакултури – рибовъдна ферма в 
садки за отглеждане на риба в яз. Изворово, представляващ имот № 000514 в землището на с. 
Изворово и имот № 000462 в землището на с. Черепово, община Харманли“ няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
възложител: „ВОЛАН – 05“ ООД 

със седалище: гр. Любимец, ул. „Цар Калоян“ № 5, ЕИК: 126662688 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на допълнителен обект за 
аквакултури – рибовъдна ферма в садки за отглеждане на риба в яз. Изворово, представляващ 
имот № 000514 в землището на с. Изворово и имот № 000462 в землището на с.Черепово, 
община Харманли. Координатите на крайните точки на обекта по схемата с координати от 
геодезичното заснемане на обекта са: 

Координати на характерните (крайните) точки на обекта  
Координатна система WGS_84_BL 

№ В (North) L (East) 
1 410 58’ 01.297” 260 06’ 46.059” 
2 410 58’ 00.825” 260 06’ 46.655” 
3 410 58’ 01.256” 260 06’ 47.304” 
4 410 58’ 01.729” 260 06’ 46.708” 

 
Цялата акватория на язовир „Изворово“ се ползва от възложителя в съответствие с 

Договор за наем с „Напоителни системи“ ЕАД – клон Хасково от 09.07.2009 г. за 
екстензивно отглеждане на риба. На тази база ползването е оформено и с Разрешително № 
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32460142 от 11.05.2011г. за ползване на повърхностен воден обект, издадено от Басейнова 
дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив. 

Основните технически и технологични параметри на фермата са следните: 

Параметри Технически и технологични 
характеристики 

Технически  Параметри 
Вид рибовъдно стопанство  (ферма за 
аквакултури) – садково – садкова база (СИ) 

плаващи мрежени клетки - правоъгълни 
садки 

Конфигурация на мрежените клетки (садки) правоъгълни садки – с размери 8,0 х 9,0 м 

Площ на една производствена клетка(садка) геометрична площ – 72 м2 

Дълбочина на садките 4,00 или 5,00 м 

Активно използваема площ на клетката Чиста производствена площ на 1 садка - 
65 м2 

Общ производствени брой садки с Ф 12 м, 
в т.ч.: 

2 броя 

Садки за отглеждане на риба за консумация 2 броя 

Садки за зарибителен материал при нужда – от общия брой 

Спомагателни (помощни, технологични) 
садки 

при нужда - квадратни 3 х 3 м  - 2 броя 

Технологичен (авариен) резерв, карантинни при нужда се заделят от спомагателните 
садки 

Брой салове (понтони, понтонни линии) 1 брой 

Обща (чиста) производствена площ 2 бр. производствени садки – 130 м2 

Обща площ на акваторията – 
технологичен сервитут (заета работна, 
монтажна площ на понтонната линия със 
садките), съгласно условната монтажна 
схема на инсталацията 

Включва:  2 броя садки, монтирани на 1 
понтонна линия: 2 броя производствени 
садки и  2 броя спомагателни 
(технологични) садки; 
Общо (по схемата за монтаж) – 1,0 дка – 
технологичен сервитут (работна, 
монтажна площ на инсталацията) 

Основни размери на технологичния 
сервитут с площ 1,0 дка: 

 Дължина  – 40 m; Ширина – 25 м 

 Ширина на понтонната пътека  2 м  

Обща площ на участъка за аквакултури 
(зона на действие на техническите 
съоръжения – площ за преместване при 
необходимост – сервитут и санитарно -
охранителна зона 

Площ на акваторията за разрешително по 
Закона за водите - 6,0 дка 

Материал за основната носеща конструкция 
- понтони за монтиране на плаващите 
мрежени клетки (садки) с пътеки за подход 
към тях 

Метални пътеки на носещи поплавъци с 
настилка (дърво или комбинирано); Други 
свързващи елементи на конструкцията 
(метал и други материали) 
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Материал за изработване на клетката (садка) Полиетиленови тръби и парапети (PЕ); 
Рибарски мрежи и въжета – капрон; 
Корабни въжета – капрон и метал; 
Поплавъци – пластмаса;  Други свързващи 
елементи на конструкцията (метал и други 
материали) 
 

 
Технологични Параметри 

Видове риби: 
– Шаран (Ciprinus carpio) 
– Други топлолюбиви видове риби като сом 

 
шаран и други топлолюбиви видове 
риби (Ciprinus carpio) Сом (Silurus glanis). 

Използван фураж (според видовете риби) Гранулиран, концентриран, балансиран (от 
сертифицирано по стандартите на ЕС и 
контролирано производство) 

Капацитет на фермата (инсталацията) 
- максимална налична биомаса** 

до 10,0 тона 

Период на изпълнение на проекта на 
садковата ферма - Поетапно : 

Проектиране – 2016; 
Първи етап –  2016 г. 
Втори етап  – 2017 г. 

 
След направените предварителни предпроектни проучвания е установено, че язовир 

„Изворово“ по своите хидрологични и хидробиологични характеристики, както и с 
разположението си и наличната пътна и друга инфраструктура, е подходящ за изграждане на 
садкова ферма за отглеждане на шаран и други топлолюбиви видове риби. 

В производствено - технологично отношение садките ще се използват за: 
 отглеждане на собствен зарибителен материал от 5 мг личинки до над 30 гр/бр.; 
 отглеждане на риба за пазара (шаран, сом, есетрови и др.); 
 складиране на готова за реализация на пазара сортирана риба, уловена в язовира. 

Цялата акватория на язовира като воден обект за аквакултури, извън участъка за 
разположението и ползването за садките, ще се ползва както и досега за екстензивно и 
полуинтензивно развъждане и отглеждане на риба, т.е. за зарибяване с подходящи за водоема 
видове риби. 

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, инвестиционното предложение 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. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че яз. Изворово, представляващ имот № 000514 в землището на с. Изворово и имот 
№ 000462 в землището на с. Черепово, община Харманли, в които се предвижда изграждане 
на допълнителен обект за аквакултури – рибовъдна ферма в садки за отглеждане на риба не 
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, но попада в обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар“, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г. 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. 94 от 30.11.2012 г.) 
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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. 

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 изграждане на 
допълнителен обект за аквакултури – рибовъдна ферма в садки за отглеждане на риба в 
яз.Изворово,представляващ имот № 000514 в землището на с. Изворово и имот № 000462 в 
землището на с. Черепово, община Харманли, няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 
 

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. Предвижда се обектът „садкова инсталация“ да се състои от един понтон, към който 
ще бъдат монтирани садките на инсталацията (садковата ферма), разположена в язовира. 
Конструктивно обектът ще се състои от две правоъгълни садки, монтирани и разположени на 
една обща конструкция. Садките ще имат обща геометрична площ 144 м2 и обща чиста 
производствена площ 130 м2 с планиран капацитет за отглеждане и складиране на до 10 тона 
риба (максимална налична биомаса от всички видове, възрастови и размерни групи риби). 

2. За реализиране на инвестиционното предложение ще се използва природен ресурс – 
водата от язовира. 

3. Понтонът е изцяло плаващ, закрепен е стабилно и устойчиво с корабни въжета. 
Неговото положение може да се променя в ограничен ареал, без да се променя заеманата 
площ от 1,0 дка. По време на изграждането на самата садкова инсталация специална 
строителна площадка не е необходима. Самите садки ще се доставят до водоема на части и 
модули за сглобяване. Монтажът на садките и на понтоните ще се извършва на ползвания от 
фирмата терен на брега и на вода.  

4. Използваните фуражи ще са балансирани по начин, осигуряващ почти 100 % 
оползотворяване на храната и липса на замърсяващи средата отпадъци. Прилагането на 
схема за многократно, порционно и дозирано хранене ще доведе до по-пълна степен на 
усвояване на фуража и постигане на по-висок прираст от единица усвоен фураж. Това ще 
направи прилаганата технология за отглеждане на риба безотпадна биотехнология. 

5. При изграждането и експлоатацията на обекта ще се ползва съществуващата пътна 
инфраструктура. 

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. 

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. 
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10. Евентуалните ремонти на част от садките могат да се съобразяват с технологичния 
цикъл на производството и да се извършват по график без да се пречи на производствения 
цикъл на останалите садки и да се влияе на екосистемата около и във водоема. 

11. За ограничаване на риска от производствени инциденти и трудови злополуки се 
съставя инструкция за действие при аварийни ситуации. Цялата садкова база и в частност 
самите садки и понтонните пътеки са оградени с парапет. На разположение на работещите на 
садковата инсталация са и индивидуални спасителни средства, с каквито са оборудвани и 
плаващите транспортни средства – лодките. На обекта се води дневник за начален и 
постоянен инструктаж по охрана на труда и техника на безопасността. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 
на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Площадката на обекта е представлява част от акваторията на яз. „Изворово“, като има 
следните площи: 

 чиста (активна) производствена площ на 2 броя производствени садки в размер 
на  130 м2, според което капацитетът на фермата е до 10,0 т максимална налична биомаса от 
всички видове, размерни и възрастови групи риби, намиращи се в садките в един момент; 

 площта на водната акватория на фермата, на която ще бъдат разположени 
понтоните с производствените и спомагателните клетки (садки), монтирани на 1 понтон, 
представлява технологичен сервитут с площ около 1,0 дка; 

 заедно със сервитута на садките, който представлява и санитарно - охранителна 
зона (зона за действие на техническите съоръжения на същите и зона за тяхното 
преместване), общата заета от фермата водна площ ще бъде 6,0 дка. 

2. Съгласно становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на БД ИБР - Пловдив с 
изх. № КД-04-541/18.11.2016г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка 
на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като се уточнява че: 

2.1. Според представената информация (координати) инвестиционното предложение 
попада в повърхностно водно тяло „р. Бакър дере (Йерусалимовска)“ с код 
BG3МА100R010, което е определено като тяло в умерено екологично състояние и 
неизвестно химично състояние. Попада в уязвима и чувствителна зона по чл. 119 а, ал. 1, т. 3, 
буква „а“ и „б“ от ЗВ, описана в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП попада и в зони за защита на 
водите съгласно чл. 119 а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 5.1 – ЗЗ „Сакар“ с код 
BG0000212. 

2.2. ИП подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗВ. Съгласно 
чл. 40 от Наредба №13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на 
техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, не се допуска 
разполагането и достъпът на плаващи и подводни съдове и съоръжения на разстояние по-
малко от 1000 м от язовирните стени по чл. 7, ал. 3 и съоръженията към тях. 

2.3. За ВТ с код BG3МА100R010 има издадени 2 бр. разрешителни за ползване на 
повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. 

2.4. В заключени степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и 
водните екосистеми е преценена като незначителна, като основен мотив е вида и мащабът на 
ИП. 
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Предвид, че към момента в язовира има екстензивно и полуинтензивно рибовъдство, 
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да доведе до увреждане и/или 
унищожаване на природни местообитания предмет на опазване в защитена зона BG0000212 
„Сакар“. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитена зона „Сакар“, както и до увеличаване степента на 
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фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на биокоридорните връзки от 
значение за видовете предмет на опазване в зоната. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента 
планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализация на инвестиционното предложение, вид и 
количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, поради 
което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително 
увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона. 

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

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 
инвестиционното предложение е локален - в рамките на разглеждания имот. 

2. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС и въз основа на допълнително 
представената от възложителя информация е получено становище на РЗИ – Хасково с изх. № 
РД-02-1189#3/20.10.2016г., споед което след запознаване с представените изследвания на 
водата и съпоставянето им с Наредба № 4 от 20.10.2000г. за качеството на водите за 
рибовъдство и за развъждане на черупкови организми, липсва основание за наличие на 
значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве при реализиране на 
инвестиционното предложение. 

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

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е 
уведомил писмено за инвестиционното си предложение Община Харманли, Кметство село 
Черепово и Кметство село Изворово, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез предоставяне на 
обяви в  Община Харманли, Кметство село Черепово и Кметство село Изворово. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета 
на Община Харманли, на кмета на село Черепово и на кмета на село Изворово, общ. 
Харманли в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В тази 
връзка: 

 С писмо с изх. № ОХ-17-736(1)/19.08.2016г. Oбщина Харманли, уведомява РИОСВ-
Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС на информационното табло в сградата и на интернет страницата на 
общината за 14 - дневен срок, не са постъпили становища/възражения/мнения относно 
разглежданото инвестиционно предложение. 

 С писмо с изх. № 29/04.07.2016г. Кметство село Изворово, общ. Харманли, 
уведомява РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС за 14 - дневен срок, не са постъпили 
становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 
1. Садковата инсталация да е разположена на разстояние не по-малко от 1000 м от 

водовземната кула на яз. „Изворово“. 
 
 

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

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ - Хасково). 

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. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 
 
 
 
 
ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Хасково 
 
 
Дата: 08.12.2016г. 
 
 
 


