
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14      Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 
  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 14 

 
Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 22 - ПР / 2017г. 

 
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. 6 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 за „Изграждане на рибно садково стопанство“, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 
възложител: „Андонови 2016” ЕООД, ЕИК 203941441, адрес: гр. Свиленград, ул. „Васил 
Левски“ 41, ет. 2 
местоположение: Имот № 000241,в землището на село Мустрак, общ. Свиленград 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Целта на ИП е изграждане на рибно садково стопанство в имот № 000241,в землището 
на село Мустрак, общ. Свиленград, включващо 4 броя садки, с годишен капацитет на 
производство – 8 000 бр./год., отглеждани видове риба – шаран. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в съществуващ язовир с водна площ 
от 33,380 дка. Язовирът е предоставен за експлоатация от община Свиленград с договор за 
концесия от 23.03.2016г. за срок от 15 години. 

Концесионерът има задължения за текущи ремонти и поддържане на язовира в т.ч. 
поддържане на пътя, зелените площи, стената и всички прилежащи съоръжения към язовира. 

Предстои разширяване и подобряване настилката на пътя, по който се осъществява 
достъпа до язовира и монтиране на нов основен изпускател. 

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 направената справка се 
установи, че ПИ 000241 в земл. на с. Мустрак, общ. Свиленград не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада изцяло в 
следните защитени зони по НАТУРА 2000: 

 BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение №661/16.10.2007г. за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна; 
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 BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед №РД-758/09.08.2010г. на МОСВ, за 
опазване на дивите птици. 

За ИП е извършена проверка за допустимост на основание чл. 12 във връзка с чл. 40, 
ал. 2 от Наредбата за ОС, която показа че ИП е допустимо спрямо режимите по Заповед 
№РД-758/09.08.2010г. на МОСВ за обявяване на Защитена зона „Сакар“, както и спрямо 
режимите по ПУРБ на ИБР и Закона за водите. 

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.) 
и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горецитираните защитени зони 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 ИП няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони. 
 

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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибно садково 
стопанство с годишен капацитет на производство – 8 000 бр./год. 

2. По време на реализацията на инвестиционното предложение, ползваните храни се 
оползотворяват практически 100% и отпадъците, отделяни от производството са сведени 
практически до нула – така е налице прилагане на безотпадна био-технология, при която на 
практика няма замърсяване на водната среда и екосистемата. 

3. При реализацията на дейността, съотношението между площта (обема) на язовира 
и количеството на произвежданата продукция ще бъде такова, че при производството няма 
да се допуска замърсяване на водоема от съпътстващото това производство отделяне на 
екскременти, свързано с изхранването на рибата с фураж или от неоползотворен от рибата 
фураж (при некачествен фураж, неправилно хранене или просто при неговото разхищение). 

4. Отпадъците, образувани при реализацията и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

6. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, 
съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или 
значими негативни въздействия върху качеството на околната среда. 
 
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. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано съществуващ язовир с водна 
площ от 33,380 дка в имот № 000241,в землището на село Мустрак, общ. Свиленград. 
Водоемът, в който ще се извършва дейността е публична общинска собственост. Граничи с 
полски пътища. 
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2. За реализирането на ИП не се налага промяна на съществуващата или изграждане 
на нова инфраструктура. 

3. Съгласно становище за допустимост по чл.155, ал.1, т. 23 от Закона за водите на 
Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. № КД-04-424/31.10.2016 
г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане 
целите на околната среда и ЗВ. 

4. ИП попада в повърхностно водно тяло „р. Левченска“ с код BG3MA100R004. 
Във водното тяло има определени зони за защита на водите по чл.119а, ал.1, т.3 буква „б“ от 
Закона за водите. ИП попада и в зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ, 
включена в Раздел 3, точка 5.1 – ЗЗ „Сакар“ с код BG0000212. 

5. Повърхностно водно тяло с код BG3MA100R004 е определено в добро 
екологично състояние и неизвестно химично състояние. Целта за опазване на околната среда 
за конкретното водно тяло е запазване на добро екологично състояние и опазване на добро 
химично състояние и предотвратяване влошаването му. 

6. За водно тяло с код BG3MA100R004 има издадени 2 бр. разрешителни за 
ползване на повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. 

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

1. Реализацията на ИП не засяга природни местообитания, предмет на опазване в 
защитената зона. 

2. Реализацията на ИП не предполага трайно влошаване на качествата на 
местообитанията за размножаване, хранене, укритие и/или миграция на видовете, предмет на 
опазване в защитената зона. 

3. Не се очаква изпълнението на предвидените в ИП дейности да доведе до 
нарушаване целостта и кохерентността на защитените зони, в които попадат, както и до 
увеличаване степента на фрагментация спрямо първоначалното състояние и прекъсване на 
биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на опазване в зоните. 

4. Не се очаква реализацията на посоченото ИП да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в 
защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 
програми и/или проекти. 

5. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които 
да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на 
безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони. 
 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

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

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1706#3/16.02.2017г. липсва 
основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве 
при реализиране на ИП. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата 
експлоатация не се очаква трансгранично въздействие. 
 
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 Свиленград и кметство село 
Мустрак, а чрез тях и засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява на 
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информационно табло на община Свиленград, като за четиринадесет дневния срок не са 
постъпили възражения, мнения и становища. Предоставени са копия от информацията по 
Приложение 2 на кмета на Община Свиленград и кметство село Мустрак. В резултат на 
извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково са постъпили писма, както следва: 

 Община Свиленград с писмо изх. № И-7409/15.12.2016г. уведомява РИОСВ-
Хасково, че от 21.11.2016 г. до 07.12.2016г. е осигурен обществен достъп до информацията 
по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения 
и становища. 

 Кметство село Мустрак о с писмо изх. № 34/06.12.2016г. уведомява РИОСВ-
Хасково, че е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от 
21.11.2016г. до 05.12.2016г., като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, 
мнения и становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 
установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
 
 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. По време на експлоатация садките да са покрити с мрежа за възпрепятстване 
попадането в тях на различни видове птици, предмет на опазване в защитена зона 
BG0002021 „Сакар“. 

2. Дейността подлежи на разрешителен режим съгласно чл.46, ал.1, т.2 от ЗВ. 
 
 

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. 7 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. 8 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. Л. ДАЙНОВСКИ 
За Директор на Регионална инспекция 
по околната среда и водите – Хасково 
(Съгласно Заповед № 3/15.01.2016г.) 
 
Дата: 02.03.2017г. 


