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До 

„ФИНИВЕСТ М“ АД 

гр. Хасково 

бул. „Съединение“ №62 

 

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение  за  „Отглеждане на свободно плаващи 

риби за консумация и спортен риболов в поземлен имот с идентификатор 68237.35.64 с НТП 

водоем по КККР на с. Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково“ 

 

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1279/12.11.2021г. за 

горецитираното инвестиционно предложение и допълнителна информация с вх. №.№ПД-

1279/2/22.12.2021г, на БД ИБР Пловдив,  на основание чл.6а, т.2 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 (Наредба ОС, 

обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме 

следното: 

 

Уведомление за инвестиционно предложение за „Отглеждане на свободно плаващи риби за 

консумация и спортен риболов в поземлен имот с идентификатор 68237.35.64 с НТП водоем по 

КККР на с. Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково“ попада в обхвата на чл.2, ал.2 от 

Наредбата за ОС. 

 

С инвестиционното предложение /ИП/ се предвижда отглеждане на свободно плаващи риби за 

консумация и спортен риболов в поземлен имот с идентификатор 68237.35.64 с НТП водоем по 

КККР на с. Спахиево, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Язовира е с площ 17.899 дка. 

Дейностите предвидени с ИП са закупуване на зарибителен материал, който ще се пуска в 

язовира и отглеждане на декар на следните риби – шаран – 140 бр., толстолоб - 40 бр., амур – 20 

бр., каракуда и червеноперка, които са естествено зарибени. Предвижда се отглеждане на рибите 

по полуинтензивен способ, като изхранването на рибите ще бъде от естествената хранителна 

база на язовира и дохранване със зърнени храни. Годишния капацитет ще бъде около 4 тона. 

Не се предвижда изграждането на нови съоръжения и нова техническа инфраструктура. 

 

Във връзка с гореизложеното, така заявеното инвестиционно предложение и предвидените 

в него дейности, не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложение № 1 и 

Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не подлежат на 

регламентираните с Глава шеста от него процедури. 

 

В хода на процедурата ИП е съгласувано със становище с изх. № ПУ-01-1197(1)/22.12.2021г. на  

Директора на Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ - Пловдив при спазване на 

посочените в него условия.  
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Поземлен имот с идентификатор 68237.35.64 с НТП водоем по КККР на с. Спахиево, общ. 

Минерални бани, обл. Хасково,  предмет на ИП не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата  на защитена зона по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие - ЗЗ BG 0001031 „Родопи Средни” за опазване 

на природните местообитания на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-

351/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите. 

При проверка за допустимост по чл.12, ал.2 от Наредбата за ОС бе установено, че 

инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG 0001031 

„Родопи Средни” ,  при спазване на забраните определени със заповедта за обявяването й. 

 

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП при 

реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху горецитираната  защитена 

зона ЗЗ BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитанията на дивата 

флора и фауна от мрежата „Натура“ 2000.  

 

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на 

компетентния орган за така заявеното уведомление за инвестиционно предложение за 

„Отглеждане на свободно плаващи риби за консумация и спортен риболов в поземлен имот с 

идентификатор 68237.35.64 с НТП водоем по КККР на с. Спахиево, общ. Минерални бани, обл. 

Хасково“ е,  че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата 

за ОС. 

 

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на 

съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено 

настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ- Хасково за промените.   

 
 

Приложение: Копие от становище с изх. № ПУ-01-1197(1)/22.12.2021г. на  Директора на Басейнова Дирекция 

„Източнобеломорски район“- Пловдив. 

 

 

 

 

инж. Наталия Пачеманова 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 
 
 

 

 

 

 

Изготвил:  

Тюркян Исмаил 


