Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-28-ПР/2013 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. 4, 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.
РЕШИХ
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 садково стопанство за развъждане на
риба на територията на язовир „Дерменка“ в имот № 000528 в землището на с. Мъдрец,
общ. Гълъбово, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на
опазване в защитени зони.
с възложител ЕТ „Красимир Колев“, гр. Раднево, ул. „Васил Левски“ № 9.
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:
МОТИВИ:
 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на садково стопанство за
развъждане на риба на територията на язовир „Дерменка“ в землището на с.
Мъдрец, общ. Гълъбово. Инвестиционни предложения включващи предвидената
дейност съгласно Приложение № 2 и на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС
подлежат на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС. Предвидената дейност попада в Приложение № 2 на Закона за опазване на
околната среда т. 1 – Селско, горско и водно стопанство, буква „е” - „интензивно
развъждане на риба”.
 Според представената информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на
предлаганата дейност, инвестиционното предложение предвижда изграждането на
садково стопанство. За реализацията се предвижда използване на технологията на
садково отглеждане с оптимални параметри около 180 т. годишно. Съоръженията
ще бъдат с размери 6/6 м. Дълбочината под съоръженията ще бъде 5 метра; в
единият си край съоръженията ще бъдат свързани към брега с цел по-удобно
обслужване. По своето предназначение рибовъдната ферма ще бъде от угоителен

тип. За обслужване на садките се предвиждат и спомагателни съоръжения като:
зарибителен сал, инсталация за плаващо обслужване от даден тип хранене,
хранителен склад, лодка с двигател. Основните дейности, които ще се извършват
са: зарибяване със зарибителен материал, закупуван от лицензирани фирми –
степен на зарибеност - 150-200 бр/дка; площ на язовира – 363,457 дка; гравитачно
поддържане на водното ниво в язовира. Технически параметри на
хидротехническото съоръжение са: площ на водното огледало - 290 дка; височина
на язовирната стена - 15 м; дължина на стената - 289 м; продукция за година - 41
250 кг/г. Приблизителните изчисления са направени при оптимален режим на
отглеждане, правилно хранене, добри метеорологични условия и прираст до
1кг/бр. За ползването на язовир „Дерменка” е издадено Разрешително №
301358/18.05.2006 г. за ползване на воден обект с цел риборазвъждане, съгласно
изискванията на чл. 46 от Закона за водите от Басейнова дирекция за управление
на водите Източнобеломорски район с център гр. Пловдив. В тази връзка е
направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение не са
големи и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната
среда.
 Инвестиционното предложение няма пряка връзка с други съществуващи и
одобрени с устройствен или друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са
постъпвали инвестиционни предложения за садково риборазвъждане за
разглеждания язовир, което изключва възможността от увеличаване на
въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар.
комулиране с други предложения.
 Инвестиционното предложение предвижда интензивно отглеждане на риба в
садкови съоръжения. Това производство не е свързано с добив на подземни
богатства и използване на невъзбновими природни ресурси, което да доведе до
трайни не възстановими физически промени в района. Съоръженията ще бъдат
изградени в съществуващ язовир. Същността на технологията на садково
отглеждане на риба се свежда до изграждането на инсталации от плаващи
мрежени клетки, които се разполагат във водоема. Фермата ще се изгради, чрез
монтиране на място на вода на готовите елементи на садките и понтоните, които
са изработени от екологично чисти материали. Това води до извода, че ползването
на природни ресурси ще бъде минимално и няма да се отрази неблагоприятно на
околната среда.
 Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до
отделяне и натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързана с
дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Интензивното риборазвъждане не
е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на
атмосферния въздух. Освен това отпадъкът при производството на риба (фураж и
фекалии) се превръща в биомаса, която се оползотворява практически изцяло от
останалите обитатели на водоема. Фуражите трябва да покриват дневната
енергийна дажба на рибите. Корекция на дажбата се прави като се следи
оползотворяването на храната. Съвременните фуражи включват висококачествени
допълващи съставки, минерали и микроелементи, гарантиращи здравословното
изхаранване на рибата и даващи потенциал за бърз растеж. Освен качество трябва
да е гарантирана и безопасността на всички фуражи. Ето защо всички съвременни
фуражи за отглеждане на риба в садки са произведени по технология,
позволяваща тяхното бързо и безостатъчно разграждане, поради което няма
натрупване на остатъчни количества под садките, освен това структурата на тези
фуражи позволява тяхното по-продължително задържане на повърхността на

водата. Прилагането на добри производствени практики и самопречистващите
свойства на водоема ще спомогнат за минимизиране и неутрализиране на
отрицателните въздействия в резултат на неоползотворена храна и отделяне на
фекалии.
 Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорта на околната среда. Възможно е да предизвика натоварване и
известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на
площадката по време на монтирането на готовите елементи на садките и
понтоните. То ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен
район – работната площадка и няма да предизвика трайно въздействие върху
населението на с. Мъдрец, растителния и животинския свят.
 Известен риск от инциденти съществува единствено при монтирането на
елементите на садките. 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:
 Садковото стопанство ще се разположи в акваторията на язовир в имот № 000528
в землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово и е с начин на трайно ползване
„Язовир”. Не се налага промяна предназначението на земеделска земя. Това води
до извода, че качеството и регенеративните способности на природните ресурси в
района няма да бъдат засегнати.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
 Според представената от възложителя информация за преценяване
необходимостта от извършване на ОВОС разглежданата площ представлява
акваторията на язовира в имот № 000528 в землището на с. Мъдрец, която ще
бъде използвана за нуждите на инвестиционното предложение. Имотът предвиден
за реализиране на инвестиционното предложение е с начин на трайно ползване
„Язовир” и не засяга защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура
2000. Най - близката защитена зона е „Река Соколица” с код BG 0000440 по
Директивата за опазване на местообитанията и е разположена южно от язовира.
ИП е свързано с изграждането на рибовъдна ферма за интензивно отглеждане на
сладководна риба в мрежени клетки /садки/, в акваторията на язовира
представляващ поземлен имот № 000528. Дъното на садките ще бъде на 5 м от
дъното на водоема. Това дава възможност на естествено обитаващите риби навън
от водоема да почистват района на стопанството от неусвоената храна. Не се
налага изграждането на нова инфраструктура, като обслужването на обекта ще
става по съществуващи полски пътища. В процеса на експлоатация на обекта ще
се генерират единствено отпадъци от бита на персонала, който ще бъде зает с
охрана и стопанисване на садките С реализирането на инвестиционното
предложение, не се очакват отрицателни въздействия върху екологичната мрежа,
която цели дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. 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:
 Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и
експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките
на акваторията на язовира.
 Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-81/11.03.2013 г. при
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото
здраве.
 Инвестиционното предложение ще се реализира в акваторията на язовир в имот с
№ 000528 в землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово. Това води до извода, че
населението няма да бъде засегнато.
 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република
България и освен това садковото риборазвъждане не е свързано с емисии във
въздуха, водите, почвите и генерирането на отпадъци.
 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на
инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на имот № 000528 в
акваторията на язовир „Дерменка“ в землището на с. Мъдрец предвидена за
реализация на инвестиционното предложение с начин на трайно ползване
„Язовир”. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на
експлоатацията на садковото стопанство и е напълно обратимо.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:
 Инвеститорът е уведомил за намерението си община Гълъбово, кметството на с.
Мъдрец и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по
законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.
На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда решението
губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е
започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
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. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора
Дата: 01.04.2013 г.

