Р Е Ш Е Н И Е № СЗ-59-ПР/2014 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 рибарник в имот № 004028 в
землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови, което няма вероятност да
окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания,
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.
с възложител Иван Димитров Димитров, гр. Стара Загора, кв. „Казански“, бл. 31,
вх. 0, ап. 6.
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 рибарник.
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.
 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибарник в поземлен
имот с № 004028 в землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови с площ 2,006
дка. Проекта включва обособяване на водоем за развъждане, отглеждане и
угояване на риба за стопански риболов. Рибарника ще е с обем около 1300-1400
куб.м. В него ще се отглеждат свободно следните видове риба - шаран, каракуда,
червеноперка, около 150 патета и водни лилии. Отглеждането в рибовъдното
стопанство ще бъде екстензивно по своя характер. Етапите през които ще
преминава отглеждането на риба са следните: зареждане на басейна; хранене на
рибата – еднократно през деня - сутрин с гранулиран фураж предназначен за
отглеждане на риби; следва угояването, което продължава до месец октомври.
През месеците октомври и ноември се извършва улова на рибата и предаването й


за реализация в търговската мрежа. Местата за улов на риба ще са определени
предварително, като се маркират. Басейна ще е с дълбочина 1,2 до 1,5 м. В имота
съществува реално хлътнала средна част, която при почистване на слоя тиня и
наносната пръст оформя басейн. Имотът е разположен между три броя
напоителни канали на община Братя Даскалови. Осигурена е „санитарноохранителна зона”- ивици – от север и изток по 4 м, от запад – 10 м, от юг – 4 м. В
дясната част ще се разположи фургон, под който ще бъдат патетата. Ще се
оформят две допустими площи за застрояване на 2 бр. навеси - за фуражи и
смески и такъв за инвентари, терен за озеленяване, алеи и др. Басейна ще се
водоснабдява от наблизо преминаващи напоителни канали собственост на общ.
Братя Даскалови. Изкопаните земни маси от басейна ще се събират на депо в
рамките на имота, като след това ще бъдат използвани за вертикалната
планировка на имота. 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 рибарник няма да
доведе до генериране на отпадъци, поради което и не се предвиждат начини за
тяхното третиране.
 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибарник. При
почистването на обекта ще се отделят известно количество наноси, които ще се
предоставят за наторяване на земеделските земи в района. При експлоатация на
обекта ще се формират битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се
събират в съдове и ще се извозват от фирмата обслужваща община Братя
Даскалови.
 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 № 004028 в
землището на с. Оризово, общ. Братя Даскалови. Според издадената от Общинска
служба по земеделие – с. Братя Даскалови скица, имотът е с площ 2,006 дка с
начин на трайно ползване „Нива”, с категория на земята при неполивни условия –
пета. Избраното местоположение на рибарника, извън населеното място,
осигурява липсата на отрицателни въздействия върху населението на с. Оризово.

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. Около площадката няма обявени защитени природни територии по

Закона за защитените територии, което изключва възможността за въздействие на
инвестиционното предложение. Разглеждания имот не засяга и потенциални
защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко
разположената зона е „Река Омуровска” с код BG 0000443, предназначена за
опазване на местообитанията.
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. Не се засягат ключови елементи от най – близко
разположената защитена зона. Предвид характера, местоположението и начина
на реализиране на ИП не би попречило или увредило по никакъв начин
приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в защитените зони от
мрежата Натура 2000. До площадката на обекта има съществуващи пътища и не
е необходима тяхната промяна или изграждане на нови пътища.
Инвестиционното предложение, не генерира отпадъци или емисии, които при
експлоатацията могат да увредят съседни местообитания или популации на
защитени видове. 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 рибарник 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;
дейността не е свързана с отделяне на производствени 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 посочения имот и същото не може да окаже
отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, още повече, че имотът
предвиден за дейността е разположен извън регулационните граници на с.
Оризово.
Съгласно становище на РЗИ гр. Стара Загора с изх. № ВП-ЗК-248/21.07.2014 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 рибарника;

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


Възложителят, съгласно чл. 95, ал.1 от ЗООС е уведомил за инвестиционното си
намерение общ. Братя Даскалови, кметството на с. Оризово и засегнатото
население. Към инвестиционното предложение не е проявен обществен интерес.
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.

МАРИЯ ХРИСТОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора
29.07.2014

