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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 1 - ПР / 2015г. 

 
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 ОС) 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, БД ИБР-Пловдив 
 

 
Р Е Ш И Х  

 
да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: 
„Разширяване производствената площ на садкова база с.Брош и увеличаване броя на садките от 42 на 
98 за отглеждане на есетрови риби /садково стопанство/, разположено в акваторията на язовир 
„Кърджали”, с обща площ 15 000 /петнадесет хиляди/ квадратни метра на югоизточния бряг под село 
Брош, ЕКАТТЕ  06567, общ. Кърджали, област Кърджали, което има вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 
 
възложител: ”ЕСЕТРА” ЕООД, с адрес на управление 4000 град Пловдив, ул.”Драгота” 7, ЕИК BG 
200898561 
 
Кратко описание на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда разширение на съществуваща садкова база в с. 
Брош и увеличаване броя на садките от 42 броя на 98 броя, както и увеличаване на съществуващата 
производствена площ за отглеждане на есетрови риби /садково стопанство/, разположено в акваторията 
на язовир „Кърджали”, от 5000 кв.м на площ от 15 000 /петнадесет хиляди/ квадратни метра на 
югоизточния бряг под село Брош, ЕКАТТЕ  06567, общ. Кърджали, област Кърджали, с координати 
WGS_84-BL  

 

N  B    L 

 33   410 37I 52.570, 25o 19I 34.126; 

 37   410 37I 52.281, 25o 19I 35.148; 

 79   410 37I 51.000, 25o 19I 36.400; 

 80   410 37I 49.200, 25o 19I 34.900; 

 81   410 37I 50.400, 25o 19I 32.600; 

 34   410 37I 48.194, 25o 19I 31.104; 

 1   410 37I 46.399, 25o 19I 34.488; 

 2   410 37I 49.980, 25o 19I 37.485; 
 

Предвижда се последователно - поетапно изграждане на 28 броя производстветни плаващи 
мрежени клетки /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 една година, 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.  
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Язовир “Кърджали”, в който ще се извършва дейността е “воден обект” по смисъла на Закона за 
водите Водно тяло с код BG3AR570L021, а водата в него е само среда за “отглеждане на 
риба/аквакултури и свързаните с тях дейности” без водопотребление”. 

Съгласно предоставената информация,  инвестиционното намерение не попада в границите на 
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии разнообразие и в обхвата на 
защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположени до 
площта са защитена зона BG0001032 „Родопи Източни” (приблизително 4300м), приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и защитена зона BG0002013 
„Студен кладенец”  (приблизително 4300м), обявена със Заповед № РД-766/28.102008г. за опазване на 
дивите птици. Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда 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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и 
същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 
настоящото решение.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 1, е) на ЗООС и на 
основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена с 
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: 

 Повърхностно водно тяло с код BG3AR570L021, яз. Кърджали е определено като 
силномодифицирано с лош екологичен потенциал и лошо химично състояние. 

 Необходимо е да се оценят количествата отпадъци и отходи от продукцията, а също така и 
количествата неизползван фураж при изхранване на садковото стопанство, който попада на 
дъното на водоема и при неговото разлагане отделят вредни за средата вещества, 
предизвикващи еутрофикация, които влошават нейното качество и създават риск за водната 
екосистема. 

 Разширението на обекта, предвиден за интензивно отглеждане на риба в плаващи мрежени 
клетки (садки) в акваторията на язовир „Кърджали“, може да доведе до промяна на 
регенеративната способност на средата (във водоема и на водната екосистема). 

 Съгласно становище на Басейнова Дирекция Източно Беломорски район Пловдив (БДИБР-
Пловдив, по смисъла на чл. 4а от Наредбата за ОВОС (техен изх. № КД-04-312/25.09.2014г ), се 
заключава, че ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околна среда и 
мерките за постигане на добро състояние на водите. За водно тяло с код BG3AR570L021 има 
действащи 7 броя разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел отглеждане на 
аквакултури, което предполага натоварване на водната екосистема, както и риск от инциденти. 
  

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: 

 Площта предвидена за реализация на ИП е с координати в координатна система WGS_84_XY 
включваща и предвижданото разширение от 10 дка на съществуващата садкова база от 5 дка. 

 
 

N  B    L 

 33   410 37I 52.570, 25o 19I 34.126; 

 37   410 37I 52.281, 25o 19I 35.148; 

 79   410 37I 51.000, 25o 19I 36.400; 



 

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14        Директор: (+359 38) 66 46 08 
  www.haskovo.riosv.com      Факс:         (+359 38) 60 16 11 стр. 3 от 3 
  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg      Телефони: (+359 38) 60 16 14  

 80   410 37I 49.200, 25o 19I 34.900; 

 81   410 37I 50.400, 25o 19I 32.600; 

 34   410 37I 48.194, 25o 19I 31.104; 

 1   410 37I 46.399, 25o 19I 34.488; 

 2   410 37I 49.980, 25o 19I 37.485; 
 

 В резултата от реализиране на инвестиционното намерение, се очаква въздействие върху 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в акваторията на язовир 
„Кърджали“. 

 
III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

 Според становище на БДИБР-Пловдив за извършеният мониторинг в периода 2010-2013г. 
показва, че яз. Кърджали е в умерен екологичен потенциал по физико-химични елементи: азот 
амониев, азот нитритен, общ азот (2010г.) и общ фосфор (2011-2013г.). За БЕК Фитопланктон е 
определен максимален екологичен потенциал, а останалите биологични елементи 
(Микрозообентос и Макрофити) не са подходящи за използване при оценката на екологичния 
потенциал.  

 Във връзка с актуалното състояние на екологичния потенциал (умерен), както и вероятността 
той да се влоши по физикохимични и биологични показатели, пряко свързани с рибовъдната 
дейност (амониев азот, азот нитритен, общ азот и общ фосфор), имайки предвид 
съществувсщото натоварване от действащи рибовъдни ферми, съществува риск при 
реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми. 

 След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 
ОС и въз основа на чл. 15 и критериите по чл 16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на 
опазване в горецитираните защитени зони поради следните мотиви: 

- Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация на 
местообитания или популации на видове и безпокойство на 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: 

 Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-2507#1/11.12.2014г. реализацията на 
цитираното инвестиционно предложение не предполага риск за здравето на населението.  

 Според становище на БДИБР-Пловдив изх. № КД-04-312/25.09.2014г, степента на въздействие 
от реализацията на конкретното ИП върху водите и водните екосистеми е оценена като 
значителна, имайки предвид актуалния екологичен потенциал на водното тяло и натиска от 
съществуващите инвестиционни намерения за отглеждане на аквакултури. 

 
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:  

 Възложителят е уведомил за намерението си община Кърджали с писмо вх. № ОС-ИП-
23/14.08.2014г. и кметство с. Брош, общ. Кърджали с вх. № 140/14.08.2014г. Засегнатото 
население е уведомено чрез обява във весник „Арда Нюз“ от 27.08.2014г. 

 В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС за осигуряване на обществен 
достъп на изготвената информация по приложение 2, община Кърджали е уведомена с писмо 
вх. № ОС-ИП-33/29.10.2014г., а кметство с. Брош, общ. Кърджали с вх. № 183/29.10.2014г.  

 Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет 
станицата на община Кърджали и на табло от кметство с. Багрянка община Кърджали, като в 
законоустановеният срок от 14 дни е постъпило едно възражение от Асоциацията на 
рибопроизводителите в язовир «Кърджали», вх. № 92-00-1299/12.11.2014г.  
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 С вх. № ПД-374(10)/12.11.2014г., в РИОСВ Хасково, също така е постъпило възражение от 
Асоциацията на рибопроизводителите в язовир «Кърджали», взето предвид при подготовката 
на настоящото решение. 
 

VІ. По отношение изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС 
(приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп. ДВ бр. 80/2009г., изм. и доп. ДВ бр. 29/2010г, изм. Доп. Дв. 
бр. 3/2011, изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) 
 
За провеждане на процедурата по ОВОС е необходимо да се предприемат следните 
действия: 
 

 Да се изработи задание за обхвата на ДОВОС на основание чл. 10, ал. 1 от Наредбата по 
ОВОС, което задание да съдържа информацията, посочена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредба; 

 При изготвяне на заданието задължение на възложителя, съгласно изискванията чл. 9, ал. 1 на 
нормативната уредба е да организира провеждането на консултации, в т. ч. със 
специализираните компетентни органи на Министерство на здравеопазването или местните му 
структури (РЗИ Кърджали), засегнатата общественост, както и с РИОСВ – Хасково, след което 
да се изготви справка за извършените консултации, с мотивите за приетите и неприети бележки 
и препоръки - чл.9, ал.5 от Наредбата за ОВОС.  

 Информацията получена при консултациите да се използва при изработване на заданието. На 
основание чл.10, ал.5 възложителят задължително провежда консултация по изработеното 
задание с компетентният орган по околна среда.   

 
 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет.  
 
 
  
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 

 
 
 
Дата: 06.01.2015г. 


