РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора

РЕШЕНИЕ № СЗ-1-ОС/ 2012 г.
за преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие
На основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие, чл.8, т.2 и чл.18, ал.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 (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ, бр.3 от
11.01.2011г. и представена писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата
(вх.№3963/16.12.2011г.)

РЕШИХ
Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за “Изграждане на риболовна
ферма за култивиране на топлолюбиви видове риби” в имоти с №№ 27382.62.106, 27382.62.107 в
местността “Буджака” в землището на гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, попадащо в защитена
зона “Река Тунджа 2” с код BG0000195, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното
разнообразие (ЗБР) за което прецених, че няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху защитената зона.
с възложител: „ПРОФИТЕРА” ООД, с. Недялско, общ. Стралджа, ул. ”Л. Каравелов” № 1.
характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е свързано с
изграждането на риболовна ферма за култивиране на топлолюбиви видове риби в имоти с №№
27382.62.106, 27382.62.107 в местността “Буджака” в землището на гр. Елхово, общ. Елхово, обл.
Ямбол. С инвестиционното предложение ще се кандидатства по Оперативна програма за развитие
на сектор рибарство. С вх.№3963/16.12.2011г. в РИОСВ - Стара Загора е постъпило уведомление
за ИП по чл.10, ал.1, с приложени изискуемите по чл.10, ал.2 – информация и платена такса,
съгласно 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/.
Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии (ЗЗТ).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 на Закона за биологичното
разнообразие и чл.2, ал.1, т.2 (попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони) от
Наредбата и подлежи на процедурата по оценка на съвместимост (ОС).
Реализацията на инвестиционното предложение е на територия, включена в границите на защитена
зона:
“Река Тунджа 2” с идентификационен код BG0000195 за опазване на типовете природни
местообитания, посочени в приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и
опазване на местообитания на видовете растения и животни (без птици), посочени в приложение №
2 от ЗБР;
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: riosvsz@stz.bg

МОТИВИ:
Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на риболовна ферма за култивиране на
топлолюбиви видове риби в имоти с №№ 27382.62.106, 27382.62.107 в местността “Буджака” в
землището на гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол. Имотите са с начин на трайно ползване
“рибарник” и с трайно предназначение „територия, заета от води и водни обекти”. Няма да се
сменя предназначението на земята.
За имоти с №№ 27382.62.106, 27382.62.107 в местността “Буджака” в землището на гр. Елхово,
инвеститорът има сключен договор за наем (10 години) с община Елхово.
Не се предвиждат направа на нови пътища или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура, както при строителството така и при експлоатацията. Подходът към терените е от
съществуващи полски пътища. За преминаване през тях ще се иска разрешение от общината.
Обемът на инвестиционното предложение включва изграждане на риболовна ферма за
култивиране на топлолюбиви видове риби, като няма да има ново разпределяне на площи от
защитена зона „Река Тунджа 2”, тъй като рибарниците са съществуващи и само ще се възстановят.
Рибовъдното стопанство се строи в близост до съществуващ канал на Напоителни системи” АД.
За осигуряване на необходимото количество вода ще се използват хидрантите от напоителната
система. Запълването на басейните ще се извърши още и от високите подпочвени води и от
валежи.
В имотите липсват и не се засягат приоритетните за опазване местообитания от защитена зона
“Река Тунджа 2” с код BG0000195 като: 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни
съобщества от Alysso-Sedion albi Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion
albi, 6510 Низинни сенокосни ливади Lowland hay meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis), 91F0 Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus excelsior или
Fraxinus angustifolia покрай големи реки (Ulmenion minoris) Riparian mixed forest of Quercus robur,
Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia along the great rivers
(Ulmenion minoris), 91M0
Балкано-панонски церово-горунови гори Pannonian-Balkanic turkey
oak-sessile oak forests, 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba Salix alba and Populus
alba galleries. Някои от тези местообитания се разполагат по поречието на река Тунджа в съседство
с водното течение, което остава на около 600 метра на запад от имотите.
По този начин не се
очаква загуба и фрагментиране на природни местообитания.
Дейностите по реализирането на ИП, няма да засегнат водното течение на река Тунджа, както и
растителността по нея.
Не се очаква при реализацията на ИП да се генерират значими вредни отпадъци.
Основно въздействието на инвестиционното предложение ще се локалризира в рамките на терена
на площадките. При реализирането и експлоатацията на ИП ще се осъществи известно
антропогенно натоварване на средата в този район, но то ще е пренебрежително малко и
незначително, което не може да доведе до някаква значима негативна промяна в консервационния
статус на защитените растителни и животински видове.
В района на ИП не са налице данни за предвидени за реализация и не са осъществени други
инвестиционни предложения, поради което изграждането на настоящето ИП не би могло да окаже
значително кумулативно въздействие спрямо защитената зона или нейни ключови елементи.

Разгледаните характеристики на инвестиционното предложение: обема на предвиденото за
изграждане; площта върху която ще се реализира; наличието на необходимата инфраструктура;

срок през който инвеститора предвижда да извърши строителството; липсата на генерирани
отпадъци и емисии, отнесени към процента на засягане от територията на защитените зони, налагат
обоснования извод, че “Изграждане на риболовна ферма за култивиране на топлолюбиви
видове риби” в имоти с №№ 27382.62.106, 27382.62.107 в местността “Буджака” в землището
на гр. Елхово, общ. Елхово, обл. Ямбол, попадащо в защитена зона “Река Тунджа 2” с код
BG0000195, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, няма вероятност да окаже значително отрицателно
въздействие върху защитената зона.
УСЛОВИЯ:
1. Да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и
храстова растителност и замърсяване с битови и строителни отпадъци на околните
терени.
2. Да не се изсичат стари дървета, особенно от видовете, космат дъб, цер, горун, бяла
топола (Popolus alba), черна топола (Popolus nigra), бяла върба (Salix sp.) и др.
включително и хибридна топола (Popolus sp.), които представляват гнездова база на
грабливите птици.

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 - Стара Загора в срок до 14 дни от настъпване на
изменението.
Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред министъра на околната
среда и водите или пред Административен съд гр. Стара Загора по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

04.01.2012г.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

