
Представено от „УАЙЛД ФИШ“ ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за свободна 
консумация и спортен риболов“ в язовир „Каракуш“ представляващ имоти с № 
000340 в землище на с. Татарево и с № 000497 в землище на с. Брястово, общ. 
Минерални бани, обл. Хасково 
 

Във връзка с представено от „УАЙЛД ФИШ“ ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за 
свободна консумация и спортен риболов“ в язовир „Каракуш“ представляващ имоти с 
№ 000340 в землище на с. Татарево и с № 000497 в землище на с. Брястово, общ. 
Минерални бани, обл. Хасково, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата 
за ОВОС), РИОСВ-Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС): 

Инвестиционното предложение предвижда закупуване на зарибителен 
материал, след което рибата се пуска в основния басейн за угояване. Освен това ще 
се отглежда и съхранява риба в 3 бр. маточни басейни по 500 м2 всеки. Основният 
язовир е с площ 72.506 дка, като се предвижда посадка на декар – шаран 140 бр., 
толстолоб – 40 бр., амур – 35 бр., бяла риба – 20 бр., щука – 10 бр., сом – 15 бр., 
каракуда и червеноперка - естествено зарибени. Ще се осъществи и садково 
отглеждане на риба /интензивно/. Производителност на декар – 100 кг за една година 
/общо около 7500 кг/. Обекта е ново инвестиционно предложение. Няма нужда от 
изграждане на нови съоръжения и подходи. Ще се осъществява необходимата 
поддръжка на стената и изпускателя.  

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.  

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е извършена проверка относно 
допустимост на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за 
управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно 
изразеното от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” - Пловдив становище, 
ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките 
за постигане на добро състояние на водите. 

 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че язовир, представляващ имот № 000497, площ 28,979 дка, НТП 
язовир в землището на с. Брястово и имот № 000340, площ 43,527, НТП язовир в 
землището на с. Татарево, общ. Минерални бани, в който се предвижда отглеждане на 
свободноплаващи риби за консумация и спортен риболов не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на 
защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. В непосредствена близост до 
язовира е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване на природните местообитания.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба 
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., посл. 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.  

 
Копие на писмото е изпратено до Община Минерални бани, кметство с. 

Брястово, кметство с. Татарево и Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. 

 
/отговорено от РИОСВ-Хасково на 13.12.2016 г./ 


