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РЕШЕНИЕ 
№ СМ–005-ПР/2011г. 

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. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, 
чл.2, ал.3, чл.8, ал.1, т.2, чл.40, ал.3 и ал.4, уведомление по чл.10 и 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, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 и представената писмена документация 
по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата по ОВОС/. 
 

Р Е Ш И Х: 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: “Рибовъдна ферма за интензивно отглеждане на 
дъгова пъстърва“, намиращо се в ПИ № 073010, в м. „Банян”, по поречието на р. 
Сатовчанска Бистрица”, землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. Благоевград, 
което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 
защитени зони. 

Възложител: Бисер Юлиев Топалов, с. Жижево, общ. Сатовча, обл. 
Благоевград 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение:  

Предложението предвижда изграждане на рибовъдна ферма за интензивно 
отглеждане на дъгова пъстърва“, намиращо се в ПИ № 073010, в м. „Банян”, по 
поречието на р. Сатовчанска Бистрица”, землището на с. Долен, общ. Сатовча, обл. 
Благоевград. Имот №073010 е собственост на възложителя, с начин на трайно 
ползване – нива и с обща площ 1,926 дка. Рибовъдната ферма ще бъде с капацитет 
около 25-30 т/год. продукция от дъгова пъстърва. За реализацията на 
инвестиционното предложение ще бъдат изградени следните съоръжения: 1) 
утаителен басейн – с площ 500 кв.м., разположен в началото на производствените 
басейни. В него ще постъпва водата от реката (300-350 л/сек.); 2) специализирани 
производствени басейни – 10 броя с размери 35/3 м. с обща площ 1050 кв.м., 
разположени на две нива по пет броя в секция; 3) пречиствателен басейн - 
разположен след производствените басейни от второто ниво. В него ще се 
пречиства водата преди връщането и в реката. 4) стопанска сграда с офис и 
помещения за обслужващия персонал, както и лаборатория за контрол на 
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хидрохимичните показатели на водата; 5) складови помещения – склад за работен 
инвентар и склад за фураж. Ще се използва фураж с висока степен на усвояемост. 

 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени 

територии, но попада в обхвата на защитена зона „Родопи Западни” за 

хабитатите, с код BG 0001030. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, „е” от 

Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на 

преценяване на необходимостта от ОВОС. 
 

І. М О Т И В И : 

1. С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква значително 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, поради характера 
на засегната територия (имотът, в чиито граници ще се реализира предложението е 
с начин на трайно ползване – нива), малкия териториален обхват (площ заета от 
обекта – 1.926  дка) и локалния мащаб на въздействие; 
2. При реализирането и експлоатацията на предложението не се налага 
изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура; 
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат интереси на 
съществуващи ползватели. Предложението ще се реализира в имот, собственост на 
възложителя. 
4. Предвид естеството на технологичните процеси, въздействията могат да се 
определят като локални, краткотрайни, временни и обратими.  
5. Инвестиционното предложение е съгласувано със специализираните 
компетентни органи на РЗИ – Благоевград по отношение на риска върху човешкото 
здраве. Съгласно писмо на РЗИ – Благоевград с изх. № 631/05.04.2011г. 
предложението няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на хората. 
6. Инвестиционното предложение е съгласувано със специализираните 
компетентни органи на БД ЗБР – Благоевград с писмо изх. № П-01-43/09.02.2011г. 
Предложението е съвместимо с Плана за управление на речните басейни в 
Западнобеломорски район 2010 – 2015 г. и е допустимо за реализиране при 
спазване на разпоредбите на Закона за водите. 
7. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на 
въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и експлоатация. 
8. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива по 
смисъла на ЗБР.  
9. Съгласно анализа на предоставената информация, реализирането на 
инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително въздействие 
върху защитена зона „Родопи Западни” с код BG 0001030. 
10. Реализирането на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до 
дълготрайно и необратимо въздействие върху видовия състав на характерната дива 
флора и фауна, предмет на опазване в защитена зона „Родопи Западни”, 
респективно до намаляване на числеността и плътността на популациите и на 
видовете растения и животни предмет на опазване в зоната.  
11. Риска от фрагментация на видовете и местообитанията при реализацията на 
инвестиционното предложение е незначителен и се определя от това, че 
изграждането на “Рибовъдна ферма за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва” 
в м. “Банян”,  землището на с. Долен ще се реализира върху малка площ – 1.926 
дка, при което не възниква елемент на накъсване и изолиране на определени 
участъци.   
12. Безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитена зона „Родопи 
Западни” с код BG 0001030 ще бъде краткотрайно – само по време на строително-
монтажните работи.  
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13. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да 
окажат значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, 
популациите и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.  
14. В близост до инвестиционното предложение няма други съществуващи и 
одобрени с план обекти, с които бъдещата “Рибовъдна ферма за интензивно 
отглеждане на дъгова пъстърва” ще има връзка, следователно не се очакват 
кумулативни въздействия. 
15. Възложителят е информирал общината и населението за своето инвестиционно 
предложение. Към момента на издаване на решението няма сведения за получени 
устно или депозирани писмени възражения срещу реализацията на 
инвестиционното предложение по законосъобразност; 
 

ІІ. СЪГЛАСНО ЧЛ.8, АЛ.1, Т.6 ОТ НАРЕДБАТА ПО ОВОС, РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ СПАЗВАНЕ НА 

СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ: 

 
1. Да не се допуска замърсяване на водите на р. Сатовчанска Бистрица; 
2. При генериране на отпадъци, същите да се третират в съответствие с 
изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите му 
нормативни актове; 
3. При аварийни ситуации незабавно да се информират съответните компетентни 
органи. 
4. С цел ограничаването на безпокойството на животинските видове, преминаващи 
през защитена зона „Родопи Западни” строително-монтажните работи да се 
извършат извън размножителния период (април-юни). 
5. Да не се допуска увреждане на дървесно-храстова растителност извън обекта и 
да не се допуска увреждане и унищожаване на животински видове.  
6. Да се вземат мерки за опазване на горите от пожари. 
 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 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. Смолян до 1 

месец след настъпване на измененията.  

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и 

водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Административен съд  гр.Смолян по реда на чл.145, 

ал.1 от АПК. 

 
 

 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 

12.04.2011г. 

 
 


