
 
Представено от Сдружение “Съюз за развитие Тракия” уведомление за инвестиционно 

предложение за Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на есетрови видове риби 

с търговска цел в УПИ XVI, кв. 14, с. Силен, общ. Стамболово 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 8/03.01.2020г., 

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: 

Предмет на инвестиционното предложение е отглеждане на аквакултура – есетрови видове риби в 

преместваема едноетажна постройка тип „контейнер“ с РЗП 820м2, височина 3м и плътност на 

застрояване 40%, чрез внедряване на специализирано оборудване – люпилня за есетрови видове, 

вътрешни басейни и рециркулационна система с пречиствателен комплекс за оборотната, входяща и 

изходяща вода. ИП ще се реализира в УПИ XVI, кв. 14, село Силен, общ. Стамболово. Преместваемия 

обект е с правоъгълна форма и ще включва следните помещения: технологична зала – люпилня, басейни 

за отрастване и отглеждане на рибата, битов комплекс – съблекални, бани, битовка, санитарни възли; 

техническо помещение – технологично оборудване за преработка и допълнителна обработка на водата, 

пелетен котел. Крайната цел на проекта е възпроизводство и отглеждане на есетрови риби с търговска 

цел в обем на инсталацията до 50 тона. Обслужващ персонал 2-3 работника. Необходимото 

циркулационно количество вода е 280м3. Необходимата вода за допълване е до 28м3/ден, която ще се 

доставя от ВиК оператор. До имота липсва изградена канализация, технологичните води, формирани от 

обекта ще се отвеждат в ПЕВП резервоар с вместимост 20м3. Отпадъчните битови води ще се заустят в 

новопроектирана изгребна яма. Отпадъчната технологична вода ще се подава и ще се траспортира до 

инсталация за последващо пречистване. 

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-01-7(1)/13.01.2020г., инвестиционното 

предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната 

среда при спазване на условията, 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): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се установи, че 

имота в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. Близко разположени /на отстояние около 4440м /са - BG 0001032 

„Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение 

№ 122/02.03.2007г. и BG 0002071 „Мост Арда” опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

784/29.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите /ДВ бр. 104 /2008г./ 

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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и подлежи на процедура по оценка 

съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 

31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

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

извършване на ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Стамболово, кметство село Силен и БД ИБР Пловдив. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 13.01.2020 г./ 


