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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 67 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 получени становища от 
РЗИ–Кърджали и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център Пловдив 
 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изменение на разрешително № 02460051/15.01.2013г. за ползване на 
повърхностен воден обект – язовир “Кърджали” с цел аквакултури и свързаните с тях 
дейности“, 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: “ЕСЕТРА КОМЕРС” ЕООД, ул. ”12-та” №25, с. Болярци, общ. Садово, обл. 

Пловдив, ЕИК 115132674 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
С исканото инвестиционно предложение няма да се променят основните процеси и 

капацитет на дейност на фирмата. Целта на ИП е само увеличение на използваната обща 
площ. В акваторията на язовир “Кърджали”, възложителят е собственик на две садкови бази. 
Общата площ на садковата база в землището на с. Главатарци и с. Енчец в момента е с площ 
от 125,6 дка, а исканото увеличение е с 47,4 дка. Общата площ на садковата база в землището 
на с. Брош и с. Енчец в момента е с площ от 40,1 дка, а исканото увеличение е с 26,5 дка. 
Общата площ към момента е 165,7 дка, от които 40 дка е производствената площ. Лимитът на 
производството, съгласно действащото разрешително е до 1750 тона годишно. С 
инвестиционното предложение не се иска увеличение на производствената площ нито 
увеличение на лимита на производството. Не се променя и начина на хранене на рибите, нито 
химическите параметри на използваната гранулирана и друг вид храна за рибите. Увеличението 
на общата площ на двете садкови бази е с цел единствено преместването на съществуващите 
садки на по-голяма площ с идеята тези риби да имат по-добри условия за живот и да не се 
допусне тяхното измиране при неблагоприятни условия в акваторията на язовир “Кърджали”. В 
момента в гореописаните садкови бази се отглеждат около 1200 тона есетрови риби, 
разположени в 560 броя плаващи садки. 

За обекта има издадени две решения (Решение № 29 – ПР/2004 г. и Решение № ХА – 
120ПР/2009 г.) за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС с характер да не се 
извършва ОВОС на Директора на РИОСВ-Хасково във връзка с разширение и реконструкция на 
садковото стопанство.  

Настоящето ИП представлява разширение на обект попадащ в обхвата на т. 1, буква „е” 
от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 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.  

Предвиденото разширение на акваторията на садково стопанство при представените 

координати не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. 
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Най - близко са разположени защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена зона 

BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.102008г.за опазване на 
дивите птици (приблизително 5500 м). 

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. 81 от 15.10.2010 г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 
защитените зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
извършване на ОВОС и отразена в настоящото решение.  

 

М О Т И В И: 

 

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. Целта и предмета на инвестиционното предложение е увеличаването единствено на 

общата площ на ползване, съгласно разрешително №02460051/15.01.2013г. за ползване 
на повърхностен воден обект – язовир “Кърджали” с цел аквакултури и свързаните с тях 
дейности.  

2. С инвестиционното предложение не се предвижда увеличение на производствената 

площ нито увеличение на лимита на производството. Не се променя и начина на 
хранене на рибите, нито химическите параметри на използваната гранулирана и друг вид 
храна за рибите. Увеличението на общата площ на двете садкови бази е с цел 
единствено преместването на съществуващите садки на по-голяма площ с идеята тези 
риби да имат по-добри условия за живот и да не се допусне тяхното измиране при 
неблагоприятни условия в акваторията на язовир “Кърджали”.  

3. При експлотацията на обекта, стриктно ще се спазва технологията на садковото 
производство на риба по отношение на режима за хранене, който е подчинен на 
условието за постоянен мониторинг и контрол на технологичните процеси и на 
състоянието на средата, както и на условието за режим на многократно, дозирано, 
порционно хранене. С това се постига двоен ефект – екологичен (минимален отпадък на 
фураж при минимално отделяне на екскременти) и икономически (максимално 
оползотворяване на фуража). 

4. Инвестиционното предложение не предвижда каквото и да било строителство за 
изпълнението му и не е необходима площ за временни дейности и съответно строителна 
площадка. 

5. При реализирането и експлоатацията на обекта ще се отделят битови отпадъци от 
обслужващия персонал, които ще бъдат събирани в подходящи за целта съдове и 
съответно ще се извозват до сметище, указано от общината.  

6. За водно тяло с код BG3AR570L021 има издадеви 7 бр. актуални разрешителни за 
ползване на повърхностен воден обект с цел отглеждане на аквакултури с общ лимит на 
производство от 2730т/г капацитет, като всички садкови стопанства са действащи към 
настоящия момент. 

7. Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че е 
направено съгласуване с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център 
Пловдив степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните 
екосистеми е оценена като незначителна, имайки предвид актуалния екологичен 
потенциал на водното тяло и натиска от съществуващите инвестиционни предложения за 
отглеждане на аквакултури. 

 

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 яз. Кърджали: 

 географски координати WGS-84 на гранични точки, определящи участъка на ползване по 
отношение на садковата база в с. Главатарци/с. Енчец: 
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точка 24 – 41 38 20,0”  N  и 25 18 50,0”    Е 
точка 25 – 41 38 25,0”   N  и 25 18 41,1”    Е 
точка 26 – 41 38 33,2”   N  и 25 18 28,9”    Е 
точка 47 – 41 38 37.49” N  и 25 18 34.28”  Е 
точка 48 – 41 38 35.16” N  и 25 18 37,27”  Е 
точка 49 – 41 38 38.44” N  и 25 18 40.91”  Е 
точка 29 – 41 38 36,4”   N  и 25 18 42,7”    Е 
точка 30 – 41 38 35,3”   N  и 25 18 47,2”    Е 
точка 31 – 41 38 35,8”   N  и 25 18 50,0”    Е 
точка 38 – 41 38 33,42” N  и 25 18 50,73”  Е 
точка 39 – 41 38 28,52” N  и 25 18 48,13”  Е 
точка 40 – 41 38 28,14” N  и 25 18 55,11”  Е 
точка 41 – 41 38 19,42” N  и 25 18 53,80”  Е 

или обща площ от 173 дка. 
 

 географски координати WGS-84 на гранични точки, определящи участъка на ползване по 
отношение на садковата база в с. Брош/с. Енчец: 

точка 21 – 41 38 20,55” N и 25 19 18,81” Е 
точка 42 – 41 38 19,29” N и 25 19 19,26” Е 
точка 43 – 41 38 18,95” N и 25 19 00,97” Е 
точка 44 – 41 38 24,26” N и 25 19 00,62” Е 
точка 45 – 41 38 24,41” N и 25 19 15,27” Е 
точка 46 – 41 38 23,71” N и 25 19 18,79” Е 

или обща площ от 66,6 дка. 
 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че предвиденото разширение на акваторията на садково стопанство при 

представените координати не попада в границите на защитени територии по смисъла 
на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната 

мрежа Натура 2000. Най - близко са разположени защитена зона BG0001032 „Родопи 

Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед 
№ РД-766/28.102008г.за опазване на дивите птици (приблизително 5500 м). 

2. На основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение 
и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на вероятната степен 
на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за 

разширение на акваторията на садково стопанство в язовир Кърджали, няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
горецитираните близко разположени защитени зони. 

3. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” с център 

Пловдив с изх. №КД-04-207/23.06.2015 г. инвестиционното предложение е допустимо от 
гледна точка на ПУРБ на ИБР, постигане целите от характера на настоящото ИП. 

 

IV. Характеристиките 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. Съгласно становище на РЗИ-Кърджали с изх. № К-1511#1/04.08.2015 г. реализацията на 
инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 
върху хората и тяхното здраве. 

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

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 
очаква трансгранично въздействие. 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 

Община Кърджали за своето инвестиционно предложение, а засегнатото население, 
чрез обява във вестник „Нов Живот” 30 май – 1 юни 2015 г., бр. 96. 

2. В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС Възложителят е 
предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на община Кърджали и 
е осигурил обществен достъп до същата, чрез обява във вестник „Нов Живот”, 8 юли 
2015 г., бр. 123. 

3. В хода на процедурата (след уведомяването по чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС) е 
получено становище от „Джебел-96” ООД, като засегната страна от реализирането на 
инвестиционното предложение, във връзка с това, че частта от акваторията на язовир 
„Кърджали”, предоставено на „Джебел-96” ООД с разрешително за ползване на воден 
обект за отдих и воден спорт се покрива с исканото увеличение на използваната досега 
площ от „ЕСЕТРА КОМЕРС” ЕООД. Във връзка с това на основание чл. 7, ал. 2, т. 4 от 
Наредбата за ОВОС е направено второ съгласуване с Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район” с център Пловдив. 

4. В становището от БД-ИБР от 07.08.2015 г. е посочено, че ИП попада в повърхностно 
водно тяло «Яз. Кърджали» с код BG 3AR570L021 и че ИП е допустимо от гледна точка 
на ПУРБ на ИБР, постигане целите на околната среда и ЗВ. Няма предвидени забрани и 
ограничения в ЗВ, предвидените дейности подлежат на разрешителен режим съгласно 
ЗВ. 

5. След обявяването на информацията по приложение 2 за ИП от общината и възложителя 
съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС и до подготовката на 
настоящето решение в РИОСВ–Хасково в законоустановеният срок не са постъпили 
жалби или възражения от заинтересованите лица срещу инвестиционното предложение. 

 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

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. 

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 регионалната инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 

Дата: 12.08.2015 г. 

 

 
Съгласувал: инж. Л. Дайновски 
Директор Дирекция ПД 
 
Изготвил: Б. Пенева 
Гл. експерт 


