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РЕШЕНИЕ № СЗ-2-ОС/ 2013 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. бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г. и представена 

писмена документация от възложителя по чл.10, ал.1 от Наредбата (вх.№622/06.02.2013г.) 

и КП № 35/08.02.2013г. 

 

Р Е Ш И Х 

 

Съгласувам осъществяването на инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на 

рибовъдно стопанство за отглеждане на топлолюбиви риби и склад за фураж” в имоти с 

№№ 014081, 014082 в землището на село Радево, община Нова Загора, попадащо в 

защитена зона “Свети Илийски възвишения” с код BG0000401, 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: ЕТ КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ, село Млекарево. 

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение е 

свързано с изграждане на рибовъдно стопанство за отглеждане на топлолюбиви риби и 

склад за фураж” в имоти с №№ 014081, 014082 в землището на село Радево, община Нова 

Загора. С инвестиционното предложение ще се кандидатства по Оперативна програма за 

развитие на сектор рибарство. С вх.№622/06.02.2013г. 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: 

 

“Свети Илийски възвишения” с идентификационен код BG0000401 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; 

 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:riosvsz@stz.bg


МОТИВИ: 

 

1. Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на рибовъдно стопанство 

за отглеждане на топлолюбиви риби и склад за фураж” в имоти с №№ 014081, 

014082 в землището на село Радево, община Нова Загора. Имотите представляват 

по начин на трайно ползване „пасище, мера”, собственост на инвеститора, а по вид 

на територията „за нуждите на селското стопанство”, земята е с много ниска 

категория „осма” VIII не годна за развиване на земеделие. Отстоянието до 

регулационната линия  на селото е около 1,5 км. на север в район повлиян от 

човешката дейност. 

 

2. 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. 

 

3. Обемът на инвестиционното предложение включва изграждане на рибовъдно 

стопанство за отглеждане на топлолюбиви риби и склад за фураж в имоти с №№ 

014081, 014082 в землището на село Радево, община Нова Загора. Изкопните 

работи, ще бъдат определени по проекти. При започване на строителството, не се 

предвижда използването на взривни материали. Предвидения склад за фураж за 

рибата ще е ситуиран в рамките на петното, ограничено от линията на допустимо 

застрояване. Предвижда се изкоп за изграждане на основите – 0,30 метра. Имот № 

014081 е електрифициран и водоснабден. 

 

4. На 08.02.2013г. се извърши проверка на място (КП № 35) в имоти с №№ 014081, 

014082 в землището на село Радево, община Нова Загора, при която се установи, че 

в тях липсва всякава дървесна и храстова растителност. В тях не се установи 

наличие на природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона “Свети 

Илийски възвишения” с код BG0000401 като: 6110 * Отворени калцифилни или 

базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi, 8230 Силикатни скали с 

пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion 

dillenii, 91AA * Източни гори от космат дъб, 91M0 Балкано-панонски церово-

горунови гори. 

 

5. В тази връзка не се очаква загуба, увреждане или фрагментиране на природни 

местообитания, които се опазват в защитената зона. 

 

6. Не се очаква при реализацията на ИП да се генерират значими вредни отпадъци. 

 

7. Основно въздействието на инвестиционното предложение ще се локализира 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. 

 

8. Общо инвестиционното предложение ще засегне само 0,033% от площта на 

защитена зона „Свети Илийски възвишения”. С толкова ще се увеличат временно 

урбанизираните територии в зоната, които според баланса на територията в 

момента заемат около 1 %  от площта. В съседство няма предвидени други ИП, 

както и подобни такива. Това е първото подобно ИП в границите на землището на 

село Радево, общ. Нова Загора. Значителен кумулативен ефект не се очаква. 

 

 

  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 рибовъдно стопанство за отглеждане на топлолюбиви риби и склад за фураж” в 

имоти с №№ 014081, 014082 в землището на село Радево, община Нова Загора, 

попадащо в защитена зона “Свети Илийски възвишения” с код BG0000401, 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. При извършване на изкопните работи, отнетия хумус и земни маси да бъдат 

депонирани в границите на имоти с №№ 014081, 014082 в землището на село 

Радево, община Нова Загора и да се използват за рекултивация на увредените 

при строителството площи.  

 

 

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. 

 

 

11.02.2013г. 

 

 

 

 

инж. ПЕНКА НАЧЕВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 


