
 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 Министерство  на  околната  среда  и  водите  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  –  Х А С К О В О  
 

Изх. № ПД-725(5)/06.12.2013г. 
 
До 
„Систо Аква” ООД 
гр. Кърджали 
Копие:  
До Кмета на общ. Кърджали 
До Кмета на с. Гняздово, общ. Кърджали 
До Кмета на с. Звезделина, общ. Кърджали 
 
 
ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба 
в плаващи садки, разположени в язовир „Студен кладенец” в землищата на с. Гняздово и с. 
Звезделина, с обща площ 157,637 дка  
 
 Уважаеми г-н Узунов, 

 
Въз основа на представената от Вас информация с вх. № ПД-725/12.11.2013г. на РИОСВ Хасково и 
представената допълнително такава с вх. № ПД-725(5)/03.12.2013г. за горното инвестиционно 
предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС обн., ДВ, бр. 25/2003г. изм. и доп., бр. 
94/2012г.) и във връзка с чл. 40, ал. 2 от 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 защитени зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и доп., бр. 
94/2012г.), Ви уведомяваме за следното: 
 
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС):  
Инвестиционно предложение предвижда изграждане на садкова инсталация за отглеждане на шаран, 
сом и американска пъстърва, представляваща 12 бр. нови пластмасови садки, разположени в язовир 
„Студен кладенец” в землищата на с. Гняздово и с. Звезделина, с обща площ 157,637 дка.  
В изпълнение на чл. 4а от Наредбата за ОВОС и чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС е извършена 
проверка за допустимостта на инвестиционното предложение спрямо Плана за управление на речните 
басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район и спрямо забранителните режими в Заповедта за 
обявяване на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”.  
Съгласно становище с изх. № КД-04-455/10.12.2012г. на БД – Пловдив, реализацията на 
инвестиционното предложение е допустима и не влиза в противоречие с включените в плана забрани. 
 
На този етап може да бъде определено, че предвидената от Вас дейност, попада в обхвата на т. 1 д) 
от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС и подлежи на преценяване на необходимостта от 
ОВОС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът  
на РИОСВ – Хасково. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ – Хасково:  

1. Изготвяне на подробна информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за 
цялостното намерение;  

2. Във връзка с писмо с изх. № КД-04-407/27.11.2013г. на директора на БДУВИБР и поради 
вероятността актуалното състояние на екологичния потенциал да се влоши по допълнителни 
физикохимични и биологични показатели, пряко свързани с рибовъдната дейност (амониев азот 
и хлорофил А), съществува риск реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху 
водите и водните екосистеми. Затова е необходимо да се извърши количествена оценка на 
натиска, свързан с увеличаване концентрацията на биогенните елементи при реализацията на 
ИП и анализ за въздействието върху биологичните параметри (фитопланктон) в пункта за 
мониторинг  на яз. Студен кладанец – среда (при с. Калоянци). 
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3. Следва да осигурите обществен достъп до информацията по Приложение № 2 и не по-късно от 

едновременното внасяне на писменото искане до компетентния орган да предоставите копие на 
хартиен и електронен носител от информацията на община Кърджали и кметство с. Гняздово и 
кметство с. Звезделина. 

4. Внасяне в РИОСВ на писмено искане, придружено с един екземпляр от изготвената 
информация по Приложение № 2 на хартиен и два екземпляра на електронен носител и 
информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение, ако такъв е бил 
проявен по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС.  

  
Обръщаме внимание на община Кърджали и кметство с. Гняздово и кметство с. Звезделина, 
предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, след изтичане на определения срок за 
обществен достъп до информацията по приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, следва 
резултатите от обществения достъп да бъдат изпратени в РИОСВ - Хасково.  

 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 
 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че 
площта с координати: 

Х У 

4545888.567 9424021.406 

4545905.612 9424787.981 

4546153.463 9424688.087 

4546144.411 9424265.127 

в която се предвижда изграждане на нова садкова инсталация за отглеждане на шаран, сом и 
американска пъстърва, представляваща 12 бр. нови пластмасови садки, не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но граничи с защитена 
местност „Средна Арда”, обявена със заповед № РД-380/24.07.2000г. с цел опазване популациите на 
защитени видове растения и животни, в т.ч. египетски и белоглав лешояд, белоопашат мишелов, черен 
щъркел, скална зидарка, син скален дрозд, тракийски кеклик, прилепни колонии и съхраняване на 
забележителен източнородопски ландшафт, както и със защитена местност „Юмрук скала” обявена 
със заповед № РД-569/31.10.2000г. с цел опазване популациите на защитени и застрашени от 
изчезване видове растения и животни в т.ч. черен щъркел, египетски и белоглав лешояд, голям ястреб, 
белоопашат мишелов, черношипа ветрушка, сокол скитник, тракийски кеклик,  бухал, синявица, скална 
лястовица, червенокръста лястовица, испанско каменарче, пъстър скален дрозд, син скален дрозд, 
червеногушо коприварче, скална зидарка, белочела сврачка и др., както и за опазването на типични за 
Източни Родопи скални и горски хабитати. 

Площта на инвестиционното предложение попада в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”, 
приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания, както и в 
защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, обявен със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за 
опазване на дивите птици. 

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 горе цитираните защитени зони по реда на 
чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

При извършена проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 40, ал. 2 от 

Наредбата за ОС се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на 

дейностите в защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, определен със заповедта за 

обявяването й. 

 

 



 
Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0001032 „Родопи 
Източни”, защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, както и върху близко разположените защитени 
местности „Средна Арда” и „Юмрук скала” ще бъде направена на етап искане (внасяне на информация 
по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС). 
 
 
Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса 500 лв., съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 
от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (ПМС 136/от 19.05.2011г, дв 
бр.39/2011, изм. доп., бр.73/2012, изм. доп., бр.94/2012), по банкова сметка:  

 
 IBAN: BG44UBBS80023110028210 

BIС код на банката: UBBS BGSF 

   TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково 

 
Цялата документация следва да внесете в РИОСВ – Хасково, ул. “Добруджа” № 14, гр. Хасково – 
обслужване на едно гише. Приложение: Приложение № 2; 
 
 

 

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


