
Представено от „СВИЛЕНГРАД СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ ООД уведомление за 

инвестиционно предложение за отглеждане на свободно плаваща риба за 

консумация, спортен риболов и садково производство в имоти с №№ 000425, 

000515 и 000517 в землище на село Левка и село Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. 

Хасково 

 

Днес, 03.08.2021 г. във връзка с представено от „СВИЛЕНГРАД СОЛАР ЕНЕРДЖИ“ 

ООД уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-327/19.03.2021 г. и 

преработено уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-327/05.04.2021 г. 

за отглеждане на свободно плаваща риба за консумация, спортен риболов и садково 

производство в имоти с №№ 000425, 000515 и 000517 в землище на село Левка и село 

Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС):  
Инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на 

инвестиционно предложение за „Развъждане, отглеждане и угояване на риба и езерен 

рак за свободна консумация и спортен риболов“ в ПИ №№ 000425 , 000515, 000517 в 

землището на селата Левка и Пъстрогор, община Свиленград, съгласувано с Решение 

№ ХА – 75 ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Хасково. 

С настоящото ИП се предвижда промяна в начина на отглеждане на рибите, вида 

на отглежданите риби и увеличаване на годишния капацитет.  

В акваторията на язовира освен свободно, рибите ще се отглеждат и в садки, 

като за целта ще се поставят 12 броя мрежести садки с диаметър 8-12 м и дълбочина 

5м, в които ще се отглеждат сом, шаран, пъстърва и есетра. В свободната площ от 

язовира ще се зарибява и отглеждат следните риби: сом 20 бр. на дка, шаран 100 бр. на 

дка, толстолоб 30 бр. на дка, бял амур 40 бр. на дка, бяла риба 10 бр. на дка, каракуда и 

червеноперка са самозарибени. Ще се отглежда и езерен рак. Общо от двата начина на 

отглеждане на рибата годишния добив се очаква да бъде 140 тона. 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура. На около 200 

м от язовира има изградени две сгради, които ще се използват за съхранение на мрежи 

и фураж. 

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно предложение 

представлява изменение и разширение на ИП, съгласувано с Решение № ХА – 75 

ПР/2017 г. на директора на РИОСВ – Хасково, което самостоятелно попада в обхвата на 

т. 1, буква „е“ от Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от 

ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за горепосоченото ИП, на основание чл. 4а от 

Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо 

режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните басейни 

(ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-

430(3)/26.07.2021 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на 

което прилагаме за съобразяване), инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), Закона за водите и подзаконовите 

актове към него, при спазване на условията посочени в становището. 

 



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 поземлени имоти с идентификатор 43205.22.425 по ККК на с. 

Левка, 59183.15.515 и 59183.15.517 по КККР на с. Пъстрогор, общ. Свиленград (всички 

с НТП язовир), в които се предвижда развъждане, отглеждане и угояване на риба и 

езерен рак за свободна консумация и спортен риболов не попадат в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в 

обхвата на защитена зона BG0000212 „Сакар”, Обявена със Заповед № РД-

313/31.03.2021 г. за опазване на природните местообитания и BG0002021 „Сакар“, 

обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010 г. за опазване на дивите птици. 

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 

1, т. 1 от Наредба 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 цитираните защитени зони по реда на чл.31, 

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

При проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 във връзка с чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата за ОС се установи, че настоящото инвестиционно предложение е допустимо 

спрямо режима на защитени зони BG0002021 „Сакар” и BG0000212 „Сакар” при 

спазване на забраните определени със заповедите за обявяването им. 

 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Свиленград, кметство село Левка, кметство 

село Пъстрогор и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 03.08.2021 г./ 

 

 

 


