РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
Регионална инспекция по околната среда и водите - София

РЕШЕНИЕ № СО - 200 - ПР/2014 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда
На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 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 6 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1 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 представена писмена
документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по
Приложение № 1 и 2 (част Б) към чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получени становища
от Регионална здравна инспекция - Софийска област и Басейнова дирекция за управление на
водите в Дунавски район с център Плевен (БДУВДР)
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение
за „Изграждане на рибовъдно стопанство“ в имот с пл. № 9, кв. 7а, с. Искрец, община Своге, което
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони
възложител: „Голд фиш 2009” ООД, ЕИК: 200869710, представлявано от: Радослав Методиев
Янчев - управител, седалище и адрес на управление: община Своге, с. Искрец, ул. „Христо Ботев“
№ 33
Кратко описание на инвестиционното предложение: Настоящото инвестиционно предложение
предвижда изграждане на рибарник за интензивно отглеждане на риба, който ще се състои от 3
броя изкуствени водоема, с площ 162 м и дълбочина 1.20 м, представляващи стоманобетонови
басейни, вкопани в земята. Вода за нуждите на рибарника ще се осигурява чрез открито
водовземане от р. Искрецка. Същата ще се довежда гравитачно до басейните чрез закрит канал
0500. В имота се предвижда да се изгради и пречиствателно съоръжение с площ 10 м2. След
басейните водата ще се отвежда също гравитачно обратно в р. Искрецка. В границите на имота ще
бъде изградена и едноетажна сграда със застроена площ 40 м , в която ще бъдат разположени
помещения за персонала и санитарни възли. Питейно-битово водоснабдяване ще се осъществява
чрез отклонение от водопроводната мрежа, изградена в района. Отпадъчните води ще се отвеждат
в изгребна яма. Електроснабдяването ще се осъществява от електроразпределителната мрежа.
Транспортният достъп ще се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1, буква „е” към ЗООС и
съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за вземане на
решение е Директорът на РИОСВ - София.
На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БДУВДР (изх. №
4717/10.09.2014 г.), съгласно което, територията, предвидена за реализиране на инвестиционното
предложение, попада във водосборната площ на повърхностно водно тяло, категория река от
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поречие Искър с име Искрецка и код BG1IS300R018. Екологичното и химичното състояние на
водното тяло е добро. Специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло е „Запазване и
подобряване на доброто екологично и доброто химично състояние до 2015 г.“.
Инвестиционното предложение не засяга обекти от Националната екологична мрежа, а именно
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и защитени зони от
мрежата „Натура 2000”, определени съгласно ЗБР. Най-близко разположената до имота зона е
защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна „Западна
Стара планина и Предбалкан” с идентификационен код BG0001040, приета с Решение №
661/16.10.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007 г.), изменение с Решение №
811/16.11.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010 г.). Границата на зоната отстои на 0.046
км северозападно от имота.
Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, инвестиционното предложение
подлежи на оценка за съвместимостта му (ОС) с предмета и целите на опазване на описаната погоре защитена зона, като съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗБР и чл. 38 от същата наредба, процедурата по
ОС се извършва чрез процедурата по ОВОС.
Предвид, че инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с
други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове,
представляващи предмет на опазване в защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и
Предбалкан”, и във връзка с чл. 40, ал. 4 от Наредба за ОС, с настоящото решение се преценява да
не се извършва оценка за степен на въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа
„Натура 2000”.
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:
1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибарник за интензивно
отглеждане на риба, състоящ се от три басейна, което не предполага съществени
въздействия върху компонентите и факторите на околната среда.
2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура за достъп до имота.
3. Поради същността на предвидените в инвестиционното предложение дейности, не се
очаква реализирането и експлоатацията на обекта да доведе до натрупване на отрицателни
въздействия (кумулация) от антропогенна дейност по границата на защитена зона за
опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001040 „Западна
Стара планина и Предбалкан”.
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:
1. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот с пл. № 9, попадащ в УПИ II„за ПСПВ“, кв. 7а, от действащия застроителен план на с. Искрец.
2. С реализацията на инвестиционното предложение няма да се наруши земеползването в
съседни територии.
3. Районът, предмет на инвестиционното предложение, не се третира като чувствителна зона
или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи
спазването на определени задължителни норми, изисквания или налагане на ограничения.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други
обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.
4. Съгласно становище на БДУВДР с изх, № 4717/10.09.2014 г. инвестиционното
предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда при
съблюдаване на мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ.
5. Съгласно горецитираното становище теренът, предвиден за реализацията на
инвестиционното предложение, не засяга санитарно-охранителни зони, определени по реда
на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и
съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални
води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
1. Инвестиционното предложение не засяга планински и гористи местности, влажни зони,
защитени територии по смисъла на ЗЗТ, както и защитени територии на единични и
групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците на
културата и музеите.
2. Предвидените в инвестиционното предложение дейности ще се реализират извън границата
на защитена зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан”, поради което няма
вероятност от унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и
местообитания на видове от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в
защитената зона.
IV. Характеристиките на потенциалните въздействия - териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
1. Териториалният обхват на въздействие е ограничен и локален в рамките на имот с пл. № 9,
кв. 7а, с. Искрец, община Своге, който е с площ 540 м2.
2. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - Софийска област, с изх. № 13-81
124/03.11.2014 г., с реализацията на инвестиционното предложение не се очаква възникване
на здравен риск за населението на община Своге.
3. Изпълнението на обекта не е свързано с рискове от замърсяване или увреждане на
повърхностни и подземни водни обекти.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:
Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е предоставил
копие от информацията по Приложение № 2 на кмета на община Своге и с. Искрец. С
писмо, изх. № 26-00-301/10.07.2014 г., кметът на община Своге удостоверява, че копие от
информацията е поставено на информационното табло в сградата на община на 16.06.2014
г,, както и че в деловодството на общината няма депозирани писмени становища, мнения,
възражения и/или препоръки от физически и/или юридически лица, касаещи
инвестиционното предложение. Съгласно становище на кмета на с. Искрец обява за
инвестиционното предложение е поставена на видно място в кметството в периода
02.10.2014 г. - 15.10.2014 г., като няма постъпили предложения и възражения към
предложението.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1. Преди реализацията на инвестиционното предложение, дейностите, свързани с водовземане
и ползване на воден обект да се приведат в съответствие с глава четвърта от Закона за
водите по отношение на разрешителен режим.
2. Да не се допуска навлизане на строителна техника в коритото на р. Искрецка.
3. Излишните земни маси и отнет хумус да се извозят до регионално депо Костинброд.
4. При експлоатацията на рибарника да се осъществява собствен мониторинг и да се
анализират качествата на водата от акредитирана лаборатория, съгласно изискванията на
Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите (ДВ, бр. 34/2011 г., изм. и дон.).
Копия от протоколите да се изпращат в БДУВДР.
5. Изгребната яма да бъде изградена от водонепропусклив материал. Изтеглянето на
отпадъчните води от нея да се извършва на база сключен договор с ВиК оператор.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в
посочения му капацитет.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на
изискванията на ЗООС, други специални закони и подзаконови нормативни актове, и не
може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата
нормативна уредба.
На основание чл. 93. ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение за
„Изграждане на рибовьдно стопанство“ в имот с пл. № 9, кв. 7а, с. Искрец, община Своге, на
възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото
Решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ - София
своевременно, но не по-късно от 14 дни след настъпване на измененията.
Решението може да бъде обжалвано чрез Директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите - София в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на
околната среда и водите или пред Административен съд - град София по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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.
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