
Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-13-ПР/2011 г. 

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, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 

Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 

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 за ОС) и представената писмена документация от възложителя по 

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС 

представени становища от Регионална здравна инспекция гр. Стара Загора. 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за и оценка на съвместимост 

с предмета и целите на опазване в защитените зони за  

инвестиционно предложение Изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 053005 в 

землището на с. Габарево, общ. Павел Баня, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове, предмет на опазване в защитени зони. 

с възложител „ГИВ” ООД, с. Горно Сахране, ул. „Съединение” № 10. 

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристики 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: 

 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем за рибовъдство със 

складова и битова част. Предвидената дейност попада в Приложение № 2, т. 10, б. „з” на 

Закона за опазване на околната среда - „язовири и други съоръжения за събиране и 

съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение № 1)”, за която, 

на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗООС, следва да бъде извършена преценка на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 Предвижда се изграждането на рибовъдно стопанство в имот № 053005 в землището на с. 

Габарево, общ. Павел Баня. Общата площ на имота е 97,638 дка с начин на трайно 

ползване „Рибарник” със съществуващи в него пет броя басейни с площи както следва: 

Басейн № 1 – 18,907 м
2
, Басейн № 2 – 14,990 м

2
, Басейн № 3 – 14,540 м

2
, Басейн № 4 –  

7,980 м
2
, Басейн № 5 –  5,980 м

2
. Общата площ на всички басейни е 62,397 м

2
, като 

дълбочината им варира от 0,5 м до 1,50 м с приета средна дълбочина 0,8 м. Към петте 

броя угоителни басейна има и четири броя зимовни или складови, които се използват при 

сортирането на рибата и подготовката за потребителския пазар. С настоящото 

инвестиционно предложение се предвижда модернизация на съществуващите рибарници, 

като ще се обособят и следните нови подобекти: 2 броя нови рибарници с обща площ 

около 20 декара; складови, производствени и обслужващи сгради; сграда за общественно 

и делово обслужване, която ще съдържа магазин, къща за гости с 8 места за настаняване, 

офиси, заведение за хранене; второстепенно застрояване – навес, ограда, беседка; 

техническа инфраструктура за обекта, състояща се от площадкови  водопровод и 

канализация, ел. захранване, и др. Отглеждането на рибата е по интензивен метод и в 

поликултура. При интензивно отглеждане на шаран и съпътстващи (допълнителни) 

видове храненето на рибите се извършва изцяло с висококачествени специализирани 



фуражи (гранула) основно от „Фуражни храни” ООД гр. Ловеч. Количеството храна е 

процент от общото количество риба съобразено с температурата на водата. За постигне 

на един кг. риба са необходими от 1.7кг. до 2кг.фураж. При този начин на отглеждане на 

рибата и при максимално допустима гъстота на посадката и според кислородният баланс 

(необходимото количество кислород за 1кг рибна маса за един час), необходимото 

количество вода за 1 дка басейнова площ при конкретните условия е 0,15 л/сек. Рибата, 

която ще се отглежда е предимно шаран, другите видове са амур, европейски сом, щука, 

толстолоб и др. Зарибителя е в двулетен оборот. Завиряването на басейните се извършва 

от началота на месец април,  зарибяването ще се извършва през месец май, а 

изпразването им е поетапно през месец ноември - декември. Единият басейн работи 

целогодишно за съхраняване на маломерна риба. Захранването на рибарниците с вода е 

от имот № 000131 – канал, който от своя страна е захранен от река Кара дере. Фирмата 

има издадено Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 

31160003/20.09.2007 г. и е подала заявление за удължаване на разрешително в БДУВИБР 

– Пловдив с вх.№ РЯ-30/27.10.2011г. Заустването на възвратимите води се извършва в 

имот № 000156 – отводнителен канал. Водохващането, подводящия канал, отбивните 

съоръжения към всеки басейн и отвеждащия канал са съществуващи. В тази връзка е 

направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и 

реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда. 

 Разглежданата площадка, предвидена за реализация на инвестиционното предложение 

няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. В 

РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за разглеждания 

район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на въздействието на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиране с други 

предложения. Въз основа на информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, 

изграждането на рибарника няма да доведе до генериране на отпадъци, поради което и не 

се предвиждат начини за тяхното третиране. 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибовъдно стопанство в имот 

№ 053005 в землището на с. Габарево, общ. Павел Баня. Водоснабдяването на обекта с 

вода за питейно - битови и технологични нужди ще се извършва от селищния водопровод 

на с. Габарево. Канализацията на площадката е решена като разделна за: Дъждовни води 

– отвежда дъждовните води от пътища, алеи, бетоновите площадки и покривите. 

Заустването на дъждовните води е предвидено да се извърши на прилежащия терен; 

Битова канализация – отвежда битово - фекалните води от санитарно - битовите 

помещения. Предвидено е  водите да се довеждат до безотточен събирателен резервоар, 

откъдето посредством автоцистерна ще се извозват до съществуваща в района 

пречиствателна станция. За реализацията на инвестиционното предложение са 

предвидени за използване съществуващите полски пътища за достъп до 

селскостопанските земи в района. 

 Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и 

експлоатацията на площадката. При вземане на необходимите мерки, свързани със 

стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до 

минимум.  

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на 

земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 

 

 Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот № 053005 в землището на с. 

Габарево, общ. Павел Баня. Според издадената от Общинска служба по земеделие – 

Павел Баня скица, имотът е с площ 97,638 дка с начин на трайно ползване „Рибарник”. 

Избраното местоположение на рибовъдното стопанство, извън населеното място, 

осигурява липсата на отрицателни въздействия върху населението от с. Габарево. 



Качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района също няма 

да бъдат засегнати. 

 

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

 

 Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от 

извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените 

територии. Разглежданата площадка не засяга потенциални защитени зони от 

Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената зона е „Река 

Тунджа 1” с код BG 0000192, предназначена за опазване на местообитанията, която 

отстои на около 400 м на юг от имота. Според извършената оценка за съвместимост 

реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие 

върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели дългосрочно опазване 

на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение не засяга по никакъв 

начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди съседни местообитания 

или популации на защитени видове. Според представената от възложителя информация 

за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС и предвид характера, 

местоположението и начина на реализиране на инвестиционното предложение, не би 

попречило или увредило по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет 

на опазване в защитените зони по Натура 2000, тъй като имотът е с начин на трайно 

ползване „Рибарник” със съществуващи в него басейни за риборазвъждане. При 

реализация на инвестиционното предложение не е необходима допълнителна площ, както 

и изграждане на спомагателни пътища. Ще се използват съществуващите полски пътища. 

Инвестиционното предложение няма връзка с други такива и не води до значителни 

кумулативни въздействия. Всичко това води до извода, че екосистемите в естествената 

околна среда на защитените със закон територии и местообитания, планинските и 

гористите местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са 

нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични и 

групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на 

културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен санитарен 

статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и екосистемата ще 

асимилира реализираното инвестиционно предложение. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 

 Инвестиционното предложение за изграждане на рибовъдно стопанство в имот № 053005 

в землището на с. Габарево, общ. Павел Баня, според информацията по Приложение № 2 

към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда и спрямо разгледаните по-горе характеристики, няма да доведе до 

емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух, поради липса на дейност свързана 

с отделяне на емисии; няма да наруши съществуващото земеползване,  поради наличие на 

съществуващи пътища за достъп до площадката; дейността не е свързана с отделяне на 

отпадъчни води; няма да доведе до отрицателни въздействия върху почвата и земните 

недра; разгледаната дейност не генерира отпадъци. Въз основа на изложеното следва, че 

ИП е с локален обхват, в границите на посоченият имот и същото не може да окаже 

отрицателно въздействие върху хората и  тяхното здраве. 

 Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-28/31.01.2012 г. при 

реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото здраве. 

 Тъй като ИП се намира далече от границите на страната и не е свързано с вредни 

въздействия, е изключена възможността, дейността да предизвика трансгранични 

въздействия.  

 Потенциалните въздействия, при реализация на инвестиционното предложение, могат да 

бъдат охарактеризирани като: 



- преки върху площадката предвидена за дейността; 

- временни и краткотрайни, по време на изграждането на водните басейни; 

- с положително въздействие върху биологичното разнообразие, тъй като се създава 

хранителна база на редки и защитени водолюбиви птици. 

 

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

 

 Възложителят, съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС е уведомил за инвестиционното намерение 

общ. Павел Баня, кметството на с. Габарево и засегнатото население. Към 

инвестиционното предложение  не е проявен обществен интерес. 

 

Настоящото решение 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. 

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. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно – процесуалния 

кодекс пред Министъра на околната среда и водите  или пред Административен съд - 

Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му. 

 

 

 

 

ИНЖ. ДАРИНА ДИМОВА 

За Директор на РИОСВ-Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-08-16/16.01.2012 г.  

на директора на РИОСВ-Стара Загора/ 

 

Дата: 01.03.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


