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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 52 - ПР / 2014г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното 
разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 по ОВОС) и представената писмена документация от 
възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, 
Становище от РЗИ –Хасково  
 

Р Е Ш И Х  
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Развъждане, 

отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов” във водоем с 
местоположение местността „Безлемето“, землището на с. Славяново, съставляващ имот 
№000200,община  Харманли, област Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 
човешкото здраве. 
 
Възложител:“БИ ЕЙ ПИ ЕФ EООД, с адрес на управление гр. София ул. „Фритьоф Нансен“№ 37А, ЕИК 
201621332 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда експлоатация на съществуващ водоем - водна площ от 108,019 
дка за развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов. Язовира е 
взет с договор за наем  №271 /07.10.2011 год.между Община Харманли и наемателя „БИ ЕЙ ПИ ЕФ“ООД 
гр. София.  
Язовира е построен като водосъбирателно съоръжение за напояване и рибовъдство чрез естествен 
водосбор от наклона на терена и малко дере в западната част на язовира. Дейностите, които мога да се 
развиват са съгласно договора за рибовъдство. Основната дейност ще бъде- развъждане , отглеждане и 
угояване на риба,която ще се продава  в магазинната мрежа за задоволяване нуждите на населението и 
организиране на спортен риболов. Язовира ще бъде зарибяван на декар със следните видове 
риби,съгласно нормите за зарибяване на декар: 
Толстолоб  -40 бр.,Шаран-115,бяла риба  -30  и амур-35 бр. .Производителност на дка.-около 100 кг. или 
общо около 10000 кгр. за година. Основните процеси са: закупуване на зарибителен материал, отглеждане 
и охранване във основния водоем, улов и реализация на пазара. Технологично ежегодно през месец март 
водоема ще се зарибява със доставения зарибителен материал. За зарибяването ще се използва 
зарибителен материал с тегло 150 – 200 грама. Нормата е на 1 дка площ  от водоема да се залагат около 
50 - 100 броя. След зареждане на водоема започва храненето на рибата. То ще се извърша еднократно 
през деня - сутрин с фураж предназначен за отглеждане на риби. Фуража е на гранули и се доставя от 
специализирани производители на фуражи. Фуража се съхранява в складово помещение. Угояването 
продължава до месец октомври. Тогава повечето от рибите са достигнали необходимото тегло за 
продажба. През месеците октомври и ноември се извършва улова на рибата и предаването й за 
реализация в търговската мрежа. 
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Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Близко разположена е - ЗЗ BG 0001032 “Родопи Източни”, определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от 
Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г 
Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и 
целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал.4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 
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, 
ДВ. Бр. 73/2007г. изм. и доп., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение. 
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 
инвестиционното предложение за „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и 
спортен риболов” във водоем с местоположение местността „Безлемето“, землището на с. Славяново, 
съставляващ имот №000200,община  Харманли, област Хасково няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 
на опазване в горецитираната защитена зона. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 1, д) на ЗООС и на основание 
чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в настоящото решение. 
 

 

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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, 
инвестиционното предложение предвижда развъждане, отглеждане и угояване на риба за 
свободна консумация в ПИ № 000200 /язовир, с площ 108, 019 дка. в землището на с. Славяново, 
община Харманли.  

2. За реализиране на инвестиционното предложение ще се използват хидротехническите и 
хидробиологични възможности на язовира предоставен с договор за наем от 07.10.2011 г. за срок 
от пет години и площ от от община Харманли. Основната цел на инвестиционното предложение е 
създаване на комбинирано рибно стопанство за отглеждане на риба: шаран, толстолоб, бял амур 
и сом, които се хранят с висококачествен специализиран фураж. Отглеждането в рибовъдното 
стопанство ще бъде интензивно по своя характер.  

3. Язовирът ще се зарибява с шаран, толстолоб, бял амур, сом и частично прилагане на 
поликултурно зарибяване като добавъчни видове. За целта ще се формира поликултура от риби с 
различен спектър на хранене, което ще позволи максимално оползотворяване на естествената 
хранителна база на водоема. Ще се приложи зарибяване с шаран, толстолоб, бял амур и сом при 
приблизително следното процентно съотношение: шаран: 70%, толстолоб и бял амур: 25 %  и сом  
5%. Предвиждания производствен капацитет е 10000 кг. за година.  

4. Директното зарибяване на язовира е съобразено с цялостното състояние на язовира в ПИ 000200, 
поради възможностите за достъп до бреговата ивица, дълбочини, динамика на температурния и 
хидрохимичния режим, притока на прясна вода и стабилното водно равнище. 

5. Технологично ежегодно през месец март водоема ще се зарибяване със доставения зарибителен 
материал. За зарибяването ще се използват шаранчета и толстолобчета с тегло 150 – 200 грама. 
Нормата е на 1 дка площ  от водоема да се залагат около 50 - 100 броя.  

6. След зареждане на водоема започва храненето на рибата. То ще се извърша еднократно през 
деня - сутрин с фураж предназначен за отглеждане на риби. Фуража е на гранули и се доставя от 
специализирани производители на фуражи. Угояването продължава до месец октомври. Тогава 
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повечето от рибите са достигнали необходимото тегло за продажба. През месеците октомври и 
ноември се извършва улова на рибата и предаването й за реализация в търговската мрежа. 

7. Местата за улов на риба ще са определени предварително, като се маркират мрежите и обозначи 
с шамандури водната площ за улов. Извършването на зарибяването става в присъствието на 
представител от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) 

8. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване акустичен дискомфорт и 
замърсяване компонентите на околната среда. 

9. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за разглеждания 
район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

10. Във фаза строителство не се очаква генерирането на твърди строителни и битови отпадъци. 
Смесените битови отпадъци се събират в контейнер и се извозват от специализирана фирма. По 
време на строителството не се очаква генерирането на течни отпадъци. Във фаза на 
експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и натрупване на 
производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи замърсени отпадъчни 
води. Отпадъците при отглеждането на риба (неоползотворен фураж и фекалии) се превръщат в 
биомаса, която ще се оползотворява практически изцяло от другите водни обитатели.  

11. За свеждане на риска от инциденти до минимум се предвижда изработването на авариен план и 
план за безопасност на етапа на строителство. За свеждане на рисковете до минимум след 
изработване на авариен план, ще се проведе обучение на персонала за работа с противопожарни 
средства и безопасни условия на труд. 

 
 

II.Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, 
относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на 
природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в землището на с. Славяново на водоем  
представляващ имот № 000200 с площ  108.019дка,община Харманли; 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква въздействие 
върху земеползването и почвите в района.  

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, защитени и 
санитарно - охранителни зони.  

4. В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие върху 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

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

1. Площта на инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по 
смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Близко разположена е - ЗЗ BG 0001032 “Родопи Източни”, 
определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване местообитанията на 
дивата флора и фауна, приета от Министерския Съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност от съществено отрицателно 
въздействие на инвестиционното предложение върху защитена зона BG0001032 „Родопи 
Източни” и, поради следните мотиви: 

 реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на опазване в  
горецитираната близкоразположена  защитена зона. 

 предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се очакват 
кумулативни въздействия от реализация на ИП, които могат да окажат въздействие върху 
близкоразположената защитена зона. 
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IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, 
включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, 
продължителност, честота и обратимост: 

1. При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването 
на съседни имоти, тъй като не се предвижда строителство на нови пътища или прекарване на 
други комуникации.  

2. Не се предвижда  приспособяване на допълнителни земи към съществуващата територия на 
обекта. 

3. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализирането на инвестиционното 
предложение, е ограничен и локален в рамките на разглежданата акватория. 

4. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-1217/10.10.2014г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху 
хората и тяхното здраве. 

5. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, 
поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на 
Република България. 

V.Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на община 
Харманли, кмета на с. Славяново, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник 
Хасковска Марица от 01 юли 2014г.  

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет 
станицата на община Харманли в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 

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

  
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 

капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна 
среда. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение на 
възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, 
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ гр. Хасково своевременно, но не по-
късно от 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административно-
процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред Министъра на МОСВ и 
Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години от 
датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
Дата: 16.10.2014г. 


