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 Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора 
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РЕШЕНИЕ № СЗ-3-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.№1365/22.03.2013г.) 

 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

риба и зарибителен материал в имот № 062005 в землището на село Любенова махала, 

община Нова Загора, област Сливен”, попадащо в защитена зона “Река Блатница” с код 

BG0000441, 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: „ДЕНИТА - СТОЯН НЕНОВ” ЕООД, град Нова Загора, ул. „д-р 

Г.Демирев” № 16, представлявано от Стоян Димитров Ненов, собственик. 

характеристика на инвестиционното предложение: Инвестиционното предложение 

предвижда обособяването на рибарник в собствен поземлен имот № 062005 който е 

използван за целта от около 40 години и е създаден от бившето АПК в землището на с. 

Любенова махала, общ. Нова Загора, обл. Сливен. Отстоянието от селото е около два 

километра. Собственост е на Възложителя – Нотариален акт за продажба №76/23.02.2006 

г., том ІІ, рег.935, дело 294. С вх.№1365/22.03.2013г. 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: 

 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
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“Река Блатница” с идентификационен код BG0000441 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; 

 

 

МОТИВИ: 

 

Инвестиционното предложение е свързано с обособяването на рибарник в собствен 

поземлен имот № 062005 в местността „Герена”, който е използван за целта от около 40 

години и е създаден от бившето АПК в землището на с. Любенова махала, общ. Нова 

Загора, обл. Сливен. Отстоянието от селото е около два километра. 

 

Водоемът е разположен в ниско място, което отговаря и на името на местността. Дренира 

повърхностни води. При необходимост в сухите летни месеци ще се захранва чрез помпа 

от разположената в близост река Блатница – на около 20 м, която в този участък е 

андигирана. За целта фирмата ще подаде заявление за издаване на разрешително за 

водоползване до Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център град Пловдив. 

Захранването с вода може да се извърши и по Договор с „Напоителни системи” ЕАД 

София – клон Сливен.  

 

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. 

 

Обемът на инвестиционното предложение включва обособяването на рибарник в собствен 

поземлен имот № 062005 (9,392 дка) в местността „Герена”. Главен обект за 

риборазвъждане  ще бъде шаранът (Cyprinus carpio), който се е наложил благодарение на 

бързия си растеж, сравнително слабата взискателност да приема и да оползотворява добре 

растителните храни. Характерът на инвестиционното ни предложение е такъв, че не се 

налага и не предвижда използването на други терени, извън предлагания имот при 

възстановяването на рибарника.   

 

Имотът е бил използван само като рибарник. Поради тази причина липсва дървесна и 

храстова растителност. Най-плитките места на юг са обрасли с тръстика (Phragmites 

australis). По дигите и откосите се развиват някои тревни видове - троскот (Cynodon 

dactylon), черна садина (Chrysopogon gryllus), лепка (Galium aparine), обикновената 

паламида  (Cirsium vulgare), коприва (Urtica dioica), обикновен гингер (Onopordum 

acanthium), черен синап (Brassica nigra), и др. 

 

В имот № 062005 в землището на с. Любенова махала, общ. Нова Загора, видно от 

снимковия материал, липсват и не се засягат приоритетните за опазване местообитания от 

защитена зона “Река Блатница” с код BG0000441 като: 1530 * Панонски солени степи и 

солени блата Pannonic salt steppes and salt marshes. По този начин не се очаква загуба и 

фрагментиране на природни местообитания. 

 

Дейностите по реализирането на ИП, няма да засегнат пряко водното течение на река 

Блатница, както и растителността по нея.   

 

Засягат се само 9,392 дка – 0,087 % от защитената зона, но без да се променя фактическото 

и установено с години, състояние на терена. Не може да се очаква нарушаване на 

балансите, характеризиращи структурата на защитена зона.  

 



В района на ИП са налице още 2 рибарника, които са съществуващи и заедно с 

настоящото 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 „Отглеждане 

на риба и зарибителен материал в имот № 062005 в землището на село Любенова 

махала, община Нова Загора, област Сливен”, попадащо в защитена зона “Река 

Блатница” с код BG0000441, 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 в границите на защитена зона “Река Блатница” с код 

BG0000441.  

 

2. Излишните земни маси и наноси от почистването на водоема, след 

оформянето на дигите, да се депонират на подходящо място, определено от 

Община Нова Загора. 

 

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. 

 

 

27.03.2013г. 

 

 

 
 

инж. ПЕНКА НАЧЕВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора 

 

 


