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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 91 ПР/2015 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 във връзка с 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 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 въз основа на 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–Хасково 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за обособяване на „Зона за рибовъдство и спортен риболов” в имот с № 
000344 с площ от 30.477 дка, в местността „Двете дъбици”, землище на с. Сираково, ЕКАТТЕ 

66634, община Минерални бани, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: „Н . ДИМОВ” ЕООД 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за обособяване на зона за рибовъдство и спортен 

риболов във водоем с площ 30.477 дка, представляващ имот с № 000344 в местността 
„Двете дъбици”, землище на с. Сираково, общ. Минерални бани, обл. Хасково. Основните 
дейности включени в ИП ще бъдат развъждане, отглеждане, спортен риболов и продажба на 
риба. Водоема е собственост на Общинска администрация Минерални бани и е отдаден на 
концесия, чрез Договор за концесия от 09.03.2015г. на възложителя „Н. ДИМОВ” ЕООД за 
ползване за период от 25 години. 

Не се налага  изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
инфраструктура, транспортния достъп ще се осъществява по съществуващ път, граничещ с 
имота.   

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. На основание чл. 
93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково.  

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка 

се установи, че имотът, в който ще се реализира инвестицонното предложение не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попада в обхвата на  защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - 
BG0001031 „Родопи Средни” определена съгласно изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за 
опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 
661/16.10.2007 г.  
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените 
зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие, като 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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, инвестиционното предложение не предвижда на обекта да се 
извършва строителство. Дейностите, които ще се извършват са само зарибяване и 
спортен риболов. 

2. За реализиране на инвестиционното предложение ще се използват 
хидротехническите и хидробиологични възможности на язовира. 

3. Зарибяването на язовира е съобразено с цялостното състояние на водната площ, 
възможностите за достъп до бреговата ивица, дълбочини, динамика на 
температурния и хидрохимичния режим, притока на прясна вода и стабилното водно 
равнище. 

4. За реализиране на инвестиционното предложение ще се използва природен ресурс – 
водата от язовира. 

5. 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. 

6. При правилна експлоатация на язовира не се създават предпоставки за увеличаване 
на негативните въздействия върху околната среда и/или отрицателни кумулативни 
въздействия в съвкупност с други дейности в района. 

7. Инвестиционното предложение не предвижда използване, съхранение, транспорт, 
производство и работа с материали, които могат да се окажат опасни за околната 
среда и здравето на хората. 

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

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване 

на земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 
1. Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в имот с № 000344 с площ 

30.477 дка, в местността „Двете дъбици”, землище на с. Сираково, общ. Минерални 
бани, обл. Хасково с начин на трайно ползване – водоем, общинска собственост. 

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

3. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, 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. Съгласно представената информация от възложителя и от направената справка се 

установи, че имотът в който ще се реализира инвестиционното предложение не 

попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, но попада в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие - BG0001031 „Родопи Средни” определена съгласно 
изискванията на Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, 
приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007г.  
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2. След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от 

Наредбата за ОС и въз основа на чл. 15 и критериите по чл. 16 от нея, е направена 
преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която 
инвестиционното предложение за „Зона за рибовъдство и спортен риболов в имот с 
№ 000344 землище с. Сираково, общ. Минерални бани” няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираната 
защитена зона, поради следните мотиви: 

 ИП ще се реализира в имот с НТП «водоем»-включващ насипна язовирна стена и 
прилежащите съоражения към нея.  

 Не се очаква дейностите по реализация на ИП да нарушат целостта и кохеретността 
на горепосочената  защитена зона, както и  до прекъсване на биокоридорните връзки 
от значение  за видовете предмет на опазване в зоната. 

 Предвид площта, обема и характера на инвестиционното предложение при  
реализация на дейностите заложени в него не се очаква трайно увреждане, 
унищожаване или фрагментиране на природни местообитания и местообитание на 
видове предмет на опазване в  защитената  зона.   

 Не се очаква дейностите по изграждане на ИП да нарушат целостта и кохеретността 
на горепосочената защитена зона, както и да доведат до увеличаване степента на 
фрагментация спрямо първоначалното състояние и до прекъсване на биокоридорните 
връзки от значение  за видовете предмет на защитената  зона.   

 Предвидените дейности са планирани така, че не предполагат генериране на шум, 
емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно 
въздействие, включително значително безпокойство. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 
компонентите на околната среда. 

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище с изх. № РД-02-1034#3/20.10.2015 г. РЗИ - Хасково счита, че 
липсва основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за 
човешкото здраве при реализирането на инвестиционното предложение. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 

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

Община Минерални бани, а чрез нея и засегнатото население на село Сираково, общ. 
Минерални бани за своето инвестиционно предложение. 

 Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение № 2 на кмета 
на село Сираково, общ. Минерални бани, в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от 
Наредбата за ОВОС.  

2. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният 
срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
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При спазване на следните условия: 
 

1. При реализация на инвестиционното предложение да не се допуска увреждане 
и/или унищожаване на растителността около водоема. 

2. При реализация на инвестиционното предложение да не се допуска трайно 
депониране на генерираните строителни и други отпадъци в защитените зони, 
същите де се извозват до съответните депа. 

 

 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение за обособяване на „Зона за рибовъдство и спортен риболов” 
в имот с № 000344 с площ от 30.477 дка, в местността „Двете дъбици”, землище на с. 
Сираково, ЕКАТТЕ 66634, община Минерални бани, обл. Хасково 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 

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. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 

 

Дата: 12.11.2015 г. 
 


