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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 95 ПР/2013г. 

 

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 във връзка с ал. 3 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 
по ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, 
от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ – Кърджали 
 

РЕШИХ 

 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Разширяване производствената площ на садкова база с. Брош за отглеждане на 
есетрови риби от 42 на 70 бр., респективно промяна на Разрешително за ползване на 
повърхностен воден обект № 2460046/03.11.2010 год.- садково стопанство, разположено в 
акваторията на язовир „Кърджали”, с площ 5000 /пет хиляди/ квадратни метра на югоизточния 
бряг под село Брош, общ. Кърджали, област 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 ”ЕСЕТРА” ЕООД,  

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда разширяване на производствената площ на 
съществуваща садкова база, чрез изграждане на нови садки и увеличение общия брой на 
съществуващите от 42 на 70 броя, на обща площ 5000 кв.м. с координати на граничните точки: 

 Т.1. Х-4545425,423,У-9408455,18; 

 Т.2. Х-4545423,10, У-9408475,07; 

 Т.3. Х-4545343,55, У-9408466,55; 

 Т.4. Х-4545345,68, У-9408446,67, 
За инвестиционно предложение „Плаваща база „за отдих и воден спорт” и „Рибовъдно 
стопанство за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в яз. Кърджали на обща 
площ 10 000 кв.м, намиращо се в акваторията на яз. Кърджали при с. Брош”, с Възложител ЕООД 
„Воинтех” – поделение Хасково, е проведена приложимата процедура по глава шеста от ЗООС. 
За същото е издадено Решение № ХА-37-ПР/2004г. на Директора на РИОСВ – Хасково, в което е 
преценено да не се извършва ОВОС. С писмо изх. № 443/01.02.2011г. на РИОСВ Хасково е 
сменен възложителя на горното ИП, а именно от ЕООД „Воинтех” – поделение Хасково на 
„Есетра”ЕООД Пловдив.  
„Есетра”ЕООД Пловдив на този етап отглежда есетрови риби в 42 броя квадратни плаващи 
мрежени клетки /садки/ с размер 8 х 8 м, разположени върху три пластмасови понтона, дървени 
пътеки монтирани устойчиво, чрез винкелни и тръбни връзки с дълбочината на потапяне на 
садките – 5 м. 
За извършваната дейност има издадено Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 
№ 02460046 от 03.11.2010г. - садково стопанство, разположено в акваторията на язовир 
„Кърджали”, с площ от 5 000 /пет хиляди/ квадратни метра на югоизточен бряг под село Брош, 
община Кърджали. 
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Предвижда се последователно - поетапно изграждане на 28 броя производстветни плаващи 
мрежени клетки /садки/, в акваторията на  язовир «Кърджали», към старите 42 бр. садки, с оглед 
достигане на пълния капацитет на възможностите за отглеждане на риба в садки до 120 
т/годишно. 
Същите ще бъдат изграждани в продължение на две години, монтирани на място на дълбочина  
5 м на понтонни линии, закотвени за дъното с котвени въжета, изработени от метални тръби и 
връзки с корабни въжета. 
Базата на Садковото стопанство, която дружеството е закупило се намира в акваторията на 
язовир „Кърджали” с площ от 5,000  кв. м., в землището на село Брош, община Кърджали, област 
Кърджали, с координати на върховете на разрешената за ползване площ с цел риборазвъждане 
в садки, с географски координати WGS – 84 на граничните точки, както следва: 

 т.1. 41
0
37’52.5’’N   25

0
19’34.1’’ E; 

 т.2. 41
0
37’52.3’’N   25

0
19’35.2’’ E; 

 т.3. 41
0
37’51.0’’N   25

0
19’36.4’’ E; 

 т.4. 41
0
37’49.2’’N   25

0
19’34.9’’ E; 

 т.5. 41
0
37’50.4’’N   25

0
19’32.6’’ E..  

За предвижданото разширяване на садковата база е направено писмено съгласуване с БД 
Източнобеломорски район, във връзка с чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите. Съгласно писмо 
изх. № КД-04-354/17.10.2013г. на БД Източнобеломорски район инвестиционното предложение е 
допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. 
Инвестиционното предложение се разглеждат като разширение на инвестиционно предложение, 
като съгласно чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС това разширение може да доведе до значително 
отрицателно въздействие върху околната среда и само по себе си, попада в обхвата на т. 1, е) от 
Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта 
от ОВОС.  
Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 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., изм. и доп. с Постановление № 227 от 7 октомври 
2010г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост 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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване 

на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, 
инвестиционното предложение предвижда разширяване на производствената площ на 
съществуваща садкова база, чрез изграждане на нови садки и увеличение общия брой 
на съществуващите от 42 на 70 броя, на обща площ 5000 кв.м. в акваторията на  язовир 
«Кърджали» на югоизточен бряг под село Брош, община Кърджали. 

2. За извършваната дейност има издадено Разрешително за ползване на повърхностен 
воден обект № 02460046 от 03.11.2010г. - садково стопанство. Във връзка с  
разширяване на производствената площ, чрез изграждане на нови садки, възложителя 
ще проведе процедура за промяна на разрешително за ползване на повърхностен 
воден обект.  

3. Предвижда се последователно - поетапно изграждане на 28 броя производстветни 
плаващи мрежени клетки /садки/, в акваторията на  язовир «Кърджали», към старите 42 
бр. садки с оглед достигане на пълния капацитет на възможностите за отглеждане на 
риба в садки до 120 т/годишно. 

4. Не се предвиждат действия, които ще доведат до физически промени на района – 
топографията, те се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна 
мрежа. Язовирът граничи с общински полски път. 

5. Битовите отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват до депо указано от 
община Кърджали. 
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6. Ще се извършва постоянен контрол и наблюдение за евентуални разливи на гориво и 
масла от МПС, обслужващи обекта.  

7. При експлоатация на обекта, за храна на рибите ще се използват висококачествени 
балансирани, концентрирани и екструдирани /плаващи за рибата/, гранулирани фуражи, 
при което рибата поема 100% от внесения във водоема фураж.  

8. В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера и местоположението на предлаганата дейност 
за изпълнение на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че 
площадката на обекта е съгласувана с РЗИ – Кърджали и са взети мерки за намаляване 
на отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това изключва 
възможността от въздействието на инвестиционното предложение върху околната 
среда или т.нар. кумулиранe с други предложения.  

9. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

 

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. Базата на Садковото стопанство, се намира в акваторията на язовир „Кърджали” с площ 

от 5,000  кв. м., в землището на село Брош, община Кърджали, област Кърджали, с 
координати на върховете на разрешената за ползване площ с цел риборазвъждане в 
садки, с географски координати WGS – 84 на граничните точки, както следва: 

1. т.1. 41
0
37’52.5’’N   25

0
19’34.1’’ E; 

2. т.2. 41
0
37’52.3’’N   25

0
19’35.2’’ E; 

3. т.3. 41
0
37’51.0’’N   25

0
19’36.4’’ E; 

4. т.4. 41
0
37’49.2’’N   25

0
19’34.9’’ E; 

5. т.5. 41
0
37’50.4’’N   25

0
19’32.6’’ E..  

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, 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 резултата 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: 
Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не попада в границите 
на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най - близко до 
садковата база са разположени защитена зона BG0001031 „Родопи Източни” (на 
приблизително 5500 м), приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 
природните местообитания и защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” (на приблизително 
5500 м), обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици. 
При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата за ОС, се констатира, че инвестиционното предложение е допустимо от гледна 

точка на ПУРБ на ИБР. 

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 разширяване производствената 
площ на садкова база с. Брош за отглеждане на есетрови риби от 42 на 70 бр., респективно 
промяна на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2460046/03.11.2010 г. - 
садково стопанство, разположено в акваторията на яз. ”Кърджали, с площ 5000 кв.м на 

югоизточния бряг под с. Брош, общ. Кърджали, няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони, поради следното: 

 Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, 
фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на 
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видове предмет на опазване в  горецитираните близкоразположени  защитени 
зони. 

 
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. ”Кърджали, с площ 5000 кв.м на 
югоизточния бряг под с. Брош, общ. Кърджали.  

2. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-2662#1/11.11.2013г., реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве. 

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

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

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на Община 
Кърджали и кметството на с. Енчец (кметски наместник за с. Брош), а засегнатото население е 
уведомено, чрез обява във вестник „Арда“ от 03 октомври 2013г. Към момента на представяне 
на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ 
Хасково, както и в община Община Кърджали и кметството на с. Енчец не са изразени устно 
или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили 
жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.  

 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет. 
Настоящото решение за Настоящото решение „Разширяване производствената площ на 
садкова база с. Брош за отглеждане на есетрови риби от 42 на 70 бр., респективно промяна на 
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 2460046/03.11.2010 год.- садково 
стопанство, разположено в акваторията на язовир „Кърджали”, с площ 5000 /пет хиляди/ 
квадратни метра на югоизточния бряг под село Брош, общ. Кърджали, област 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: 18.11.2013г. 


