РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М инистерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора
РЕШЕНИЕ № СЗ-25-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.№3051/19.07.2012г.)
РЕШИХ
Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за “Възстановяване
на рибно стопанство в имоти 47980.10.12 и 47980.10.13 в землището на село Мечкарево
и имот 67338.871.31 в землището на град Сливен, община Сливен, област Сливен”,
попадащо в границите на защитени зони “Адата - Тунджа” с код BG0002094, обявена
със заповед №РД-556/05.09.2008г. на МОСВ и “Река Тунджа 1” с код BG0000192 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 защитените зони.
с възложител: „АКВА СТЕМА” ООД, град Сливен, бул. „Самуиловско шосе” № 10,
ЕИК 202026387, представлявано от Мартин Андреев Андреев и Стефка Николаева
Шефкенова.
характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е
свързано с възстановяване на рибно стопанство в имоти 47980.10.12 и 47980.10.13 в
землището на село Мечкарево и имот 67338.871.31 в землището на град Сливен, община
Сливен, област Сливен. ИП предвижда възстановяване дейността на рибно стопанство
създадено и експлоатирано от Ловно-рибарско дружество град Сливен. Предвижда се
почистване на водоемите от наноси, дооформяне и укрепване на дигите, рехабилитация
на захранващия ги с вода канал и съоръженията към него, възстановяване на
помещенията за охраната, обслужващия персонал и за съхраняване на риба, както и на
инфраструктурата – електрозахранване, питейно водоснабдяване, алейна мрежа, ограда,
паркинг. С вх.№ 3051/19.07.2012г. 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
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

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
защитени зони:
„Адата - Тунджа” с идентификационен код BG0002094, обявена със Заповед № РД556/05.09.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.84/2008г.) за
опазване на местообитания на видовете птици, посочени в приложение № 2 от ЗБР и
опазване на територии, в които по време на размножаване, линеене, зимуване или
миграция се струпват значителни количества птици от видове, извън тези, посочени в
приложение № 2 от ЗБР.
“Река Тунджа 1” с идентификационен код BG0000192 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;
Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от Наредбата установи, че
инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона “Адата
- Тунджа” за опазване на дивите птици, определени със Заповед РД-556/05.09.2008г.
(ДВ.84/2008г.).

МОТИВИ:
Инвестиционното предложение е свързано с възстановяване на рибно стопанство в
имоти 47980.10.12 и 47980.10.13 в землището на село Мечкарево и имот 67338.871.31 в
землището на град Сливен, община Сливен, област Сливен. Имотите са с високи
подземни води, което е благоприятно условие за изграждане на рибарник. И трите имота
до преди десетина години са били ползвани като рибарници с много добре изградена
инфраструктура за действащо рибно стопанство. Съхранени са много от неговите
структурни елементи.
Не се предвиждат направа на нови пътища. Асфалтова алея /път/ осигурява подход и
връзка с четвъртокласен асфалтов път № 6601, а от там и с второкласния път от
Републиканската пътна мрежа ІІ-66. Необходима е само малка рехабилитация в участъка
за паркиране на обслужващите обекта моторни превозни средства – обръщало и
паркинг, които са били бетонирани.
Обемът на инвестиционното предложение включва възстановяване дейността на рибно
стопанство създадено и експлоатирано от Ловно-рибарско дружество град Сливен.
Предвижда се почистване на водоемите от наноси, дооформяне и укрепване на дигите,
рехабилитация на захранващия ги с вода канал и съоръженията към него,
възстановяване на помещенията за охраната, обслужващия персонал и за съхраняване на
риба, както и на инфраструктурата – електрозахранване, питейно водоснабдяване,
алейна мрежа, ограда, паркинг. Общо площта на имотите е 55,574 дка, което значи, че
възстановяването на рибарниците ще засегне 0,028 % от защитена зона „РЕКА
ТУНДЖА 1” и 0,098 % от защитена зона „АДАТА-ТУНДЖА”.
Захранването с вода на рибарниците ще се извърши по Договор № RВ-01/19.05.2012
година с „Напоителни системи” ЕАД София – клон „Средна Тунджа – Сливен”.

Възложителите са подали заявление за издаване на разрешително за водовземане от
повърхностен воден обект по Приложение №1 от Закона за водите чрез изградени
съоръжения.
Инвестиционното предложение ще се реализира на един етап до края на 2013 година.
Тревното съобщество е с вторичен характер и е заело терени основно без хумусно
покритие. Органичният слой е до известна степен съхранен само в участъците около
канала и пътната алея. Вторичните тревни ценози са с характер на разнотревие и са
доминирани от представители на семейство житни, като постепенно съставът им се
обогатява и придобива характер на съобщество от равнинните ксеротермни пасища. В
площта на рибарниците и прилежащите територии няма формирани хабитати, предмет
на опазване в защитена зона „РЕКА ТУНДЖА 1”, включени в Приложение I на
Директива 92/43/EEC и Приложение №1 на Закона за биологичното разнообразие Континентални солени ливади /1340*/, Естествени еутрофни езера с растителност от
типа Magnopotamion или Hydrocharition /3150/, Равнинни или планински реки с
растителност от Ranunculion fluitantis и Callitricho-Вatrachion /3260/, Реки с кални брегове
/3270/, Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi
/6110*/, Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (FestucoBrometalia) (*важни местообитания на орхидеи) /6210*/, Хидрофилни съобщества от
високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс /6430/, Низинни сенокосни
ливади /6510/, Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion
или Sedo albi-Veronicion dillenii /8230/, Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus
excelsior /91E0*/, Крайречни смесени гори от Quercus robur, Ulmus laevis и Fraxinus
excelsior или Fraxinus angustifolia покрай големи реки /91F0/ и Балкано-панонски церовогорунови гори /91M0/. В този смисъл инвестиционното предложение няма да причини
загуби на площи от подлежащи на защита местообитания, включени в предмета на
опазване.
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.
Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение,
не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на
видовете животни предмет на опазване в защитени зони “Адата - Тунджа” с код
BG0002094 и “Река Тунджа 1” с код BG0000192.
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
“Възстановяване на рибно стопанство в имоти 47980.10.12 и 47980.10.13 в землището
на село Мечкарево и имот 67338.871.31 в землището на град Сливен, община
Сливен, област Сливен”, попадащо в границите на защитени зони “Адата - Тунджа”
с код BG0002094, обявена със заповед №РД-556/05.09.2008г. на МОСВ и “Река
Тунджа 1” с код BG0000192 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 изсичат стари дървета, особено от видовете 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 и др. в рамките на защитени зони “Адата - Тунджа” с код
BG0002094 и “Река Тунджа 1” с код BG0000192.

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.

01.08.2012г.

ИНЖ. ДАРИНА ДИМОВА
За Директор на РИОСВ-Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-08-99/12.04.2012 г.
на директора на РИОСВ-Стара Загора/

