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Община ЗЛАТАРИЦА, област Велико Търново 
5090    град    Златарица,    улица    “Стефан Попстоянов”    №22 

 

 Централа : 0615/ 35420 

 Факс :             35478 

e-mail :   ob_zlatarica@mail.bg 

 www.zlataritsa.net 

 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ 
 

чл.62а, ал. 1 от Закона за водите 
за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

(съгласно чл.46, ал.1, т.2 и във връзка с чл.52, ал.1, т.3 “б” от Закона за водите/обн.ДВ бр.67/1999г., 

изм. и доп. ДВ бр.61/2010г. ) 

 

  
ОБЕКТ: ЯЗОВИР “ВЛАШКИ ДОЛ”, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИД. № 30962.702.1,  С ПЛОЩ 

93,136 ДКА, ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ЗЛАТАРИЦА, 

СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА 

 Ползването на водния обект е в съответствие с 

изискванията за  опазване на околната среда, 

регламентирани от действащото законодателство.  

Решение № ВТ-18-ПР/2020 г. на РИОСВ – Велико 

Търново: да не се извършва оценка на въздействието 

върху околната среда за инвестиционно предложение 

„Обект за аквакултури – рибовъдна ферма в плаващи 

мрежени клетки (садки) за отглеждане на риба в язовир 

„Влашки дол“, разположен в землището на гр. Златарица, 

ЕКАТТЕ 30962, община Златарица“.  

- Предвид на заявените характеристики, обем и 

очакваното минимално количество генерирани битови 

отпадъци, не може да се предложи, че реализацията и 

експлоатацията на ИП ще доведат до замърсяване на 

водоема и прилежащите му терени, както и до създаване 

на дискомфорт, който да окаже необратимо отрицателно 

въздействие  върху компонентите на околната среда. 

- Не се предвижда промяна на съществуващата и/или 

изграждане на нова техническа инфраструктура. 

- В ИП степента на значимост  на въздействието и 

риска за човешкото здраве са правилно оценени. 

- Не се очаква реализацията и експлоатацията на ИП 

да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната 

среда при спазване на технологичните и нормативните 

изисквания. 

Имотът, пред на ИП не попада в границите на 

защитена територия по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в границите на защитена зона от 

мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най-близката защитена зона е 

BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните 
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местообитания и на дивата флора и фауна, включени в 

Списъка на защитените зони, приет с Решение на 

Министерски съвет № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр. 

21/2007 г.), която се намира на отстояние 1,56 километра. 

Водно тяло, за което се 

предвижда ползване/ 

водовземане: 

Язовир “Влашки дол”, общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с ид. № 30962.702.1 с площ  

93,136 дка в землището на  гр. Златарица, община 

Златарица, не попадащ в границите на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. 

Най-близко разположена защитена зона е “Златаришка 

река” с код  BG0000280 от мрежата “Натура 2000” по чл.6, 

ал.1 от ЗБР. 

Цел на заявеното 

ползване: 

- Инвестиционното предложение /ИП/ предвижда 

обособяване на рибовъдна ферма за отглеждане на риба 

чрез комбинирана технология – в садки и в свободната 

зона на язовир „Влашки дол“, разположен в ПИ с 

идентифкатор 30962.702.1 по КК и КР на гр. Златарица. 

- За реализацията на ИП са проектирани две плаващи 

понтонни пътеки, с монтирани към тях 20 броя мрежени 

клетки (садки), с вътрешен диаметър  10 метра и 

дълбочина 4,5 – 5 метра. 

- Прогнозният капацитет на рибовъдното стопанство ще 

бъде до 100 тона риба годишно (80 тона в садковата 

инсталация и 20 тона в останалата част на язовира). 

- Садковата инсталация (2 потонни пътеки и 20 броя 

садки) ще заеме око;о 4 дка от общата площ 93,14 дка на 

язовира, предвид което се предполага, че ИП няма да 

доведе до значителна промяна и неблагоприятно 

въздействие върху целия воден обект. 

Местност, 

административно- 

териториална и 

териториална единица за 

съоръженията 

ЕКАТТЕ: 

Землище на гр. Златарица, поземлен имот с ид. № 

30962.702.1, Община Златарица, Област Велико Търново 

ЕКАТТЕ: 30962 

Място за представяне на 

писмени възражения и 

предложения на 

заинтересованите лица: 

гр. Златарица, ул. „Стефан Попстоянов” № 22, 

Община Златарица 

 

 

 

 

МИХАИЛ ГАНЕВ /п/ 

Кмет на община Златарица  

 

 

НД/ 

 

   
 

 


