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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 54 ПР/2014г. 
 

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 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване 
на околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 
от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 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 и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от 
РЗИ – Кърджали  

 

РЕШИХ 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за «Риборазвъждане и риболов в язовир «Минзухар» в имоти с №№ 000057 и 
000261, землище на с. Минзухар, общ. Черноочене, обл. Кърджали, което няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото 
здраве 

 

възложител: „Алфа - Комфорт” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК 115887872 
 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за риборазвъждане и риболов в язовир „Минзухар” в 

имоти с №№ 000057 и 000261 с обща площ 113.431 дка в землище на село Минзухар, общ. 
Черноочене, обл. Кърджали. За ползването на язовира, възложителят „Алфа - Комфорт” 
ЕООД има сключен договор за наем за десет години с „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ” ЕАД. Язовир 
„Минзухар“ отговаря на основните изисквания за извършване на рибовъдна дейност-
полупланински топловоден водоем. 

Всички технологични дейности ще бъдат насочени към прилагането на производствени 
методи, щадящи природата и околната среда и съобразени с изискванията и постиженията на 
науката и практиката в аквакултурата. 

Технологичната схема, която ще се прилага е традиционна и е съобразена със 
специфичните условия на язовира. В нея е планувано стриктно спазване на основните 
изисквания на рибовъдната дейност. Предвидено е да се провежда:  

 Контрол и мониторинг на хидрохимичния режим на водата; 

 Контрол и мониторинг на здравословното състояние на рибата; 

 Използване на качествени фуражи и контрол върху оползотворяването им; 

 Опазване на околната среда и др. 

 Провеждане на мероприятия за увеличаване и устойчиво развитие на естествената 
хранителна база на водоема. 

Според технологичния план язовирът ще се зариби с шаран, толстолоб и бял амур с 
високо начално тегло над 50-80гр. Ще се прилага следната посадка: шаран 6500 бр., 
толстолоб 800 бр. и бял амур 400 бр.  

Планира се рибата в язовира да се храни основно със зърнени фуражи, които са с 
добра хранителна стойност.  
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Ще бъде използвана наличната инфраструктура на района. Реализирането на 
предложението не налага необходимост от нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 
93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът  на РИОСВ – 
Хасково.  

Инвестиционното предложение не попада в ЗТ по ЗЗТ и в площта му няма 
регистрирани находища на редки и защитени растителни и животински видове по ЗБР. 

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в 

защитени зони по Натура 2000. Най - близко разположени са ЗЗ „Родопи Средни” 

BG0001031 за опазване на природните местообитания, приета от МС с Решение № 

661/16.10.2007г. и ЗЗ „Родопи Източни” BG0001032 за опазване на природните 
местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г.  

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 
във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и 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, ДВ. Бр. 73/2007г.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

МОТИВИ: 

 

I. Характеристика 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 е за риборазвъждане на толстолоб, шаран и амур в 

повърхностните води на язовир «Минзухар» и риболов. Предвижда се 
производителност от 10 т. риба годишно. Средният добив ще бъде 125кг/дка, което е 
нормален добив за водоеми с характеристиките на яз. «Минзухар». 

2. Няма да се осъществяват строителни дейности, за които да е необходима временно 
допълнителна площ 

3. Рибностопанската експлоатация на язовира ще се извършва, чрез прилагането на 
общоприетите за подобен тип стопанства методи, модифицирани съгласно 
специфичните условия. Принципната технологична схема включва: подготовка за 
зарибяване – торене, преглед на съоръженията; транспорт на рибата и зарибяване на 
водоема; доставка на качествени фуражи, подхранване на полоси с дневни дажби, 
определени по норматив; извършване на контролни улови за проследяване на прираста 
и здравословното състояние на рибата; мониторинг на хидрохимичния режим на 
водата; улов и реализация на рибата. 

4. Характерът на извършваната дейност не предполага създаване на акустичен 
дискомфорт и замърсяване компонентите на околната среда. 

5. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали други сходни инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на 
инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че са взети мерки за 
намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това 
изключва възможността от въздействие на инвестиционното предложение върху 
околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни предложения. 

6. Във фаза на експлоатация инвестиционното предложение не води до отделяне и 
натрупване на производствени и опасни отпадъци, не е свързано с дейности, отделящи 
замърсени отпадъчни води. Отпадъците при отглеждането на риба (неоползотворен 
фураж и фекалии) се превръщат в биомаса, която ще се оползотворява практически 
изцяло от другите водни обитатели.  

7. За свеждане на риска от инциденти до минимум се предвижда изработването на 
авариен план и план за безопасност.  
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната 

способност на природните ресурси в района: 
1. Инвестиционното предложение ще се реализира в язовир „Минзухар” в землището на с. 

Минзухар, общ. Черноочене, обл. Кърджали, в имот 000057 и имот 000261 с обща площ 
113.431 дка.  

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района.  

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, 
защитени и санитарно - охранителни зони.  

4. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:  
1. Характера и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат 

отрицателно въздействие върху близко разположените защитени зони или техни 
ключови елементи, както и отнемане на площи от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове, безпокойство или унищожаване на видове и 
популациите им. Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното 
предложение не се очакват кумулативни въздействия върху защитените зони. 

2. Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС е, че няма вероятност от отрицателно 

въздействие на инвестиционното предложение върху близко разположените ЗЗ 

„Родопи Средни” BG0001031 и „Родопи Източни” BG0001032. 
 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданата площ в акваторията на яз. ”Минзухар”, с обща площ 113.431 
дка в землище на с. Минзухар, общ. Чернночене.  

2. Не се предвижда  приспособяване на допълнителни земи към съществуващата 
територия на обекта. 

3. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-2026#1/13.10.2014г., реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 
спрямо границите на Република България. 

5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е внесъл 

копие на уведомлението за инвестиционното предложение към кмета на община 
Черноочене и кмета на село Минзухар, общ. Черноочене. В тази връзка: 

 с постъпило писмо в РИОСВ Хасково на 11.02.2013г., кметът на община Черноочене 
информира РИОСВ за осигурения обществен достъп на информацията, чрез поставяне 
на информационното табло на общината на 22.01.2013г. и, че в 14 дневния срок не са 
постъпвали писмени становища и възражения относно инвестиционното предложение; 

 с постъпило писмо в РИОСВ Хасково на 12.02.2013г., кметът на село Минзухар, община 
Черноочене информира РИОСВ за осигурения обществен достъп на информацията на 
23.01.2013г.. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил 
обществен достъп до информацията по приложение № 2 към същата наредба, като е 
предоставил копие на документацията на хартиен и електронен носител на кмета на 
община Черноочене и кмета на село Минзухар. В тази връзка: 

 с постъпило писмо в РИОСВ Хасково на 02.10.2014г., кметът на община Черноочене 
информира РИОСВ за осигурения обществен достъп на информацията по приложение 
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№2 и, че в 14 дневния срок не са постъпвали писмени становища и възражения относно 
инвестиционното предложение; 

 с постъпило писмо в РИОСВ Хасково на 06.10.2014г., кметът на село Минзухар, община 
Черноочене информира РИОСВ за осигурения обществен достъп на информацията по 
приложение №2 на 15.09.2014г. и, че в 14 дневния срок не са постъпвали писмени 
становища и възражения относно инвестиционното предложение. 

3. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ Хасково няма изразени 
устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализирането 
на инвестиционното предложение.  

 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение за «Риборазвъждане и риболов в язовир «Минзухар» в имоти с №№ 
000057 и 000261, землище на с. Минзухар, общ. Черноочене, обл. Кърджали 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 по околна среда. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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. 
Хасково своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на измененията. 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 
Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 
Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от съобщаването 
му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
 
 

 

 

Дата: 24.10.2014г. 


