
 
Представено от ВИП ВАКАТА ООД уведомление за инвестиционно предложение за 

Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов в ПИ № 

77195.107.43, язовир Сивата вода, град Хасково 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 405/10.04.2020г., 

относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 

2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), РИОСВ – Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

С инвестиционното предложение се предвижда развъждане, отглеждане и угояване на риба за 

свободна консумация и спортен риболов в имот с идентификатор 77195.107.43, с площ 213,557 дка, 

язовир „Сивата вода“ в местност „Кенана“ по КК на град Хасково. Основната цел на инвестиционното 

предложение е създаване на рибно стопанство за отглеждане на риба (шаран, толстолоб, бял амур и 

сом), които ще се хранят с висококачествен специализиран фураж. Предвижда се язовирът да се 

зарибява с шаран 60%, толстолоб и бял амур - 35% и сом - 5%, предвиден добив около 100 кг/дка, с 

годишен капацитет на производство 15-20 т. Тегло на зарибителния материал от шаран и толстолоб 150-

200 гр., с норма на зарибяване 50-100 бр./дка.  

Обектът ще се обслужва от персонал, който ще извършва охрана и отглеждане. Ще се използва 

лодка, която ще се подържа в техническа изправност и няма да се допуска разлив на петролни продукти. 

В близост до стената на язовира има 3 фургона, осигуряващи складова площ и помещения за 

работниците и охраната с химическа тоалетна. Базата има съществуващо водоснабдяване. Няма да се 

извършва строителство и не се предвиждат изкопни и взривни работи. Отпадъчните води от 

обслужващата база ще се събират в подземно разположен водоплътен резервоар, който периодично ще 

се почиства и извозва до селищна канализация. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата документация бе 

изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за изразяване на становище 

относно допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и 

постигане на целите на околната среда. Предвид полученото в РИОСВ - Хасково становище на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-279(1)/28.04.2020г., инвестиционното 

предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021) и постигане на целите 

на околната среда при спазване на определени условия, посочени в становището. 

Предвидените дейности попадат 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. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 

произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че 

имот с идентификатор 77195.107.43 по КК на гр.Хасково, с площ 213557 кв.м., в който се предвижда 

развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в 

обхвата на защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за 

опазване на природните местообитания. По Единната информационна система за защитените зони от 

екологичната мрежа Натура 2000, беше установено, че имота не представлява природно местообитание 

предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, но язовира и бреговете му са 

вероятно местообитание на различни видове безгръбначни, земноводни, влечуги и бозайници. 

Така представено, 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. 3 от 05.01.2018 г.) 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, която 

процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Хасково. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 28.04.2020 г./ 


