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Изх. № ПД-263/23.07.2014г. 
 

До Управителя 
на „Тандър” ООД 
6388 с. Маслиново, община Хасково 
 

Копие  
До кмета на община Кърджали, област Кърджали 
До кмета на с. Гняздово, общ. Кърджали, област Кърджали 
До кмета на с. Калоянци, Кърджали, област Кърджали 
 

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение: „Садкова инсталация “ТАНДЪР” за отглеждане на риба в яз. 
“Студен кладенец”, разположена в землищата на с. Гняздово (ЕКАТТЕ 15268) и на с. Калоянци (ЕКАТТЕ 35540), общ. 
Кърджали, обл. Кърджали 
 

Уважаеми г-н Раданов, 
 

 Приемаме представеното уведомление за горното инвестиционно предложение като информиране на компетентния 
орган по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от 
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) и като уведомление по чл. 10, ал. 1 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 защитените зони (ДВ. бр.73/2007 г. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012).  

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС, чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и чл. 40, 
ал. 2 от Наредбата по ОС, Ви информираме за следното:  

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):    
Съгласно представената информация с уведомление вх. № 263/19.06.2014, става ястно, че предвиждате: изграждане на 
садкова инсталация “ТАНДЪР” за отглеждане на риба в яз. “Студен кладенец”, разположена в землищата на с. Гняздово 
(ЕКАТТЕ 15268) и на с. Калоянци (ЕКАТТЕ 35540), общ. Кърджали, обл. Кърджали.  
Според становище на БДИБР Пловдив по отношение на допустимостта на ИП е допустимо от гледна точка на постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите. По отношение на оценката за значително 
въздействие, върху водите и водните екосистеми в становище с изх. № КД-04-236/11.07.2014г. на БДИБР Пловдив, е оценено 
актуалното състояние на екологичния потенциал (умерен), както и вероятността той да се влоши по допълнителни 
физикохимични и биологични показатели, пряко свързани с рибовъдната дейност (амониев азот и хлорофил А), като 
съществува риск, че реализацията на ИП да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми.  
Със становище изх. № КД-04-236/11.07.2014г на БДИБР Пловдив, дружеството „Тандър” ООД, изпълнява разпоредбите на § 1 
т. 20 от ДР на ЗООС за Възложител на инвестиционно предложение и няма пречки да бъде проведена процедурата по 
преценяване необходимостта от ОВОС. На този етап може да бъде определено, че предвидените от Вас дейности, попадат в 
обхвата на т. 1е) от Приложение 2, към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС. Съгласно чл. 81, ал. 1, т. 2 инвестиционното 
предложение подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС). 
Компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково на основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС.  За 
извършване на преценката трябва да извършите по долу описаните дйствия и представи допълнителна информация в 
РИОСВ - Хасково: 

1. Да изготвите пълна нформацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за цялостното инвестиционно 
намерение, като за изясняване на обществения интерес осигурите обществен достъп до същата. Обръщаме ви 
внимание във връзка с чл. 82, ал. 3 от ЗООС когато за осъществяването на инвестиционно предложение трябва да се 
развият и други, свързани с основния предмет на оценката спомагателни или подържащи дейности (времени пътища, 
монтиране на допълнителни съоръжения на брега на язовира и др.), какъвто е вашият случай, всички дейности се 
включват в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложение 1 и 2 от 
ЗООС.
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2. При изготвяне на информацията е необходимо да се съобразите с изразеното становище на БД-Пловдив, като 

извършите количествена оценка на натиска, свързан с увеличаване концентрацията на биогенните елементи при 
реализацията на ИП и анализ за въздействието върху биологичните параметри (фотопланктон). Във връзка с 
установените превишения на СКОС за приоритетни вещества и специфични замърсители съществува реален риск от 
повишаване нивата на биоакумулация на установните вещества в отглежданите аквакултури, което може да доведе 
до наднорменни концентрации в предлаганите хранителни продукти. 

3. Достъпът до изготвената информация от Ваша страна може да бъде осигурен чрез поставяне на съобщение на 
интернет страница Ви и/или по друг подходящ начин за най-малко 14 дни за изразяване на становища от 
заинтересувани лица.  

4. Преди внасяне на искането до РИОСВ Хасково, е необходимо да предоставите копие от приложение № 2 на хартиен 
и електронен носител на община Кърджали, с. Гняздово и с. Калоянци, общ. Кърджали, с приложената обява към 
настоящото писмо, за изпълнение на ангажимента от тяхна страна свързан с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. 

5. След изтичане на 14 дневният срок, възложителят („ТАНДЪР” ООД), уведомява компетентният орган РИОСВ, като 
подава искане за инвестиционно предложение, с приложенията към него и представя доказателства за осигуреният 
обществен достъп до информацията по приложение № 2, като прилага информацията относно обществения интерес 
ако такъв е бил проявен. Информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС се внася на едно гише в РИОСВ 
Хасково в един екземпляр на хартиен и два екземпляра на електронен носител;  

 
Обръщаме внимание на община Кърджали, с. Гняздово и с. Калоянци, общ. Кърджали, предвид изискванията на чл. 6, ал. 9 
от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията, осигурява обществен достъп до същата за 
най-малко 14 дни, като поставят съобщение на интернет страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно 
място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. В срок до 3 дни след изтичане на 
определения срок община Кърджали, с. Гняздово и с. Калоянци, общ. Кърджали, изпращат служебно резултатите от 
обществения достъп, в т.ч. и начина на тяхното осигуряване на 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, в която ще се 
реализира  инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии.  
Общата площ от акваторията на язовира, предназначена за ползването за двете садкови инсталации е 214,85 дка (108,25 в 
землището на с.Калоянци и 106,6 в землището на с.Гняздово) попада в границите на 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-766/28.10.2008г. 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. 94 от 30.11.2012 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 констатира, 
че реализацията на предвидените в инвестиционното предложение дейности не противоречат на режима на защитена зона 
BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването й. С писмо с Изх.№ КД-
04-236/11.07.2014г. БД ИБР, в съответствие с чл.12, ал.5, потвърждава допустимостта на инвестиционното предложение. 
 
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 изграждане на обект за 
аквакултури (рибовъдна ферма в плаващи мрежени клетки (садки)  „Садкова инсталация “ТАНДЪР” за отглеждане на риба в 
яз. “Студен кладенец”, разположена в землищата на с. Гняздово (ЕКАТТЕ 15268) и на с. Калоянци (ЕКАТТЕ 35540), общ. 
Кърджали, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони, в които попада поради следните мотиви: 

1. Инсталацията ще използва площ от 214,85 дка, но чистата производствена площ е 9,6 дка, не предполага генериране 
на емисии и отпадъци, няма необходимост от нова пътна инфраструктура. 
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2. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно въздействие със значителен 

ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената зона, като резултат от реализацията му 
спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

3. Не се очаква дейностите по инвестиционното предложение да доведат до значителна фрагментация на 
местообитания, поради характера на инвестиционното предложение и незначителната му площ спрямо тази на 
защитените зони, в които попада. 

4. Характера на инвестиционното предложение, предполага, че генерираните при реализацията му, вид и количества 
шум, емисии и отпадъци да няма да променят съществено съществуващата ситуация, поради което няма да доведат 
до значително отрицателно въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху видовете 
предмет на опазване в защитените зони.   

и при следните условия: 
1. При реализация на инвестиционното предложение да не се унищожава крайречна растителност.   
2. Да не се допуска депониране на генерирани отпадъци в защитената зона, същите де се извозват до съответните 

депа. 
 
Към искането трябва да бъде приложен и документ за платена такса от 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 банков сметка 
 

IBAN: BG44UBBS80023110028210  
BIС код на банката: UBBS BGSF 

TБ OББ АД – за РИОСВ – Хасково. 
Приложение:  

 приложение № 2,  

 писмо за обява до община и кметства във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС; 
 

С Уважение: 

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

 


