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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 53 - ПР / 2016г. 

 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал.1, т. 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 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 за 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 Становища от 

РЗИ –Кърджали и Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“ Пловдив 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Осигуряване на водна площ от язовир „Студен кладенец” за летателна 

площадка” в близост до брега в землището на село Широко поле, община Кърджали, което 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: „АРПЕЗОС-БУС” ООД, град Кърджали 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е ново и предвижда осигуряване на 4840м
2
 водна площ 

от язовир „Студен кладенец” за летателна площадка, разположена в близост до брега в 

землището на село Широко поле, община Кърджали. Летателната площадка ще обслужва 

самолет-хидроплан собственост на възложителя и ще се използва за собствени нужди. 

Полетите ще се осъществяват през светлата част на деня, при добри метеорологични условия 

(без вятър и мъгла), с интензивност не повече от 2-3 излитания/кацания на ден. 

За излитането и кацането на хидроплана се предвижда да се използва водна повърхност 

с размери 800м/60м. На брега ще се изгради кей с размери 20м/2м за подход към хидроплана. 

Понтона ще е изграден от пластмасови кубове и така чрез плаващия понтон пилота и пътника 

ще стигат до хидроплана. Летателната площадка няма да се огражда. 

Хидроплана е въздухоплавателно средство Super Petrel със следните технически 

характеристики:  

-Четиритактов двигател rotax -100 к. с. 

-Движи се с обикновен бензин А-95. (зареждането ще се извършва в близката база на 

възложителя). 

-Излъчваният шум е 85-90 децибела (сравнимо със звука от лек автомобил). 

-Височина на полета около 3000 м. 
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Технически характеристики 

Крайсерска скорост 165 км/ч 

Максимална скорост 175 км/ч 

Максимална допустима 

скорост 
180 км/ч 

Минимална допустима 

скорост 
56 км/ч (в полет) 

Качество на крилото 10/1 

Таван на полета 10 000 фута 

Излитане (земя/вода) 80/120 м 

Кацане (земя/вода) 120/80 м 

Вместимост на резервоара 80 л. 

тегло  

Празен самолет 315 кг. 

Полезен товар 230 кг. 

Максимално излетно тегло 555 кг. 

размери  

Дължина 5,97 м. 

Височина 2,26 м. 

Разпереност на крилото 8,9 м. 

Брой места 2 

Колесник 
Триточков прибиращ 

се 

 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че посочените водни площи, които са предвидени за осигуряване на летателна 

площадка и понтон за достъп в землището на с. Широко поле, общ. Кърджали не попадат в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попадат в обхвата на защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение 

№ 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и 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 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, като 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. 10, буква 

„г“) на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 подлежи на преценяване на необходимостта от 

ОВОС, 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. Летателната площадка ще обхваща водна площ от 4840 м
2
 от язовир „Студен 

кладенец” и включва воден коридор с размери 800м/60м и понтон за достъп от брега до 

площадката с размери 20м/2м в землището на село Широко поле, община Кърджали. 
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2. До летателната площадка ще се стига от брега чрез понтон с размери 20м/2м. 

Понтона ще е изграден от пластмасови кубове с размери 50x50x40см, свързвани помежду си 

посредством болтова конструкция. Посредством плаващия понтон пътника и пилота ще 

достигат до самолета. 

3. За използването на водната летателна повърхност не се налага ползване на 

съществуващата инфраструктура в района и не е необходимо изграждане на нова техническа 

инфраструктура. 

4. Осигуряването на водна площ от язовир „Студен кладенец” за летателна площадка, 

не включва строителство, то се отнася до използване на водната повърхност, което е 

ограничено по площ и време. Полетите ще се извършват през светлата част на денонощието, 

при подходящи метеорологични условия, с интензивност не повече от 2-3 излитания/кацания 

на ден. 

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

6. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение предвижда осигуряване на водна площ от язовир 

„Студен кладенец” за летателна площадка, разположена в близост до брега в землището на 

село Широко поле, община Кърджали. 

2. Язовирът е с дължина 29 км и летателната площадка ще се намира на ляв ръкав в 

началото на язовира. Центърът на зоната за излитане и кацане е с координати: N 41° 37.7’, E 

25° 28.8’. Понтона е с координати N 41° 37.5’, E 25° 28.5’. 

3. Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – 

Пловдив с изх. № КД-04-168/18.05.2016 г. инвестиционното предложение е допустимо от 

гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро 

състояние на водите при спазване на поставените в настоящото решение условия. 

4. Мястото на реализация на ИП попада във водно тяло яз. „Студен кладенец” с код 

BG3AR350L010. ИП попада и в зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал.1, т.5 от ЗВ – 

ЗЗ „Родопи Източни“ и ЗЗ „Студен кладенец“. 

5. Водно тяло с код BG3AR350L010 съгласно ПУРБ на ИБР е определено като 

силно модифицирано с много лош екологичен потенциал и лошо химично състояние. Целта на 

опазване на околната среда за конкретното водно тяло е постигане на добър екологичен 

потенциал до 2021г. и постигане на добро химично състояние до 2021г. 

6. За водно тяло с код BG3AR350L010 няма издадени разрешителни за ползване на 

воден обект с цел подобна на настоящото ИП. Към настоящият момент има издадени 3 бр. 

разрешителни за ползване на воден обект с цел отглеждане на аквакултури с общ капацитет 

690т. 

7. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение и при спазване на 

посочените в настоящото решение условия не се очаква значително въздействие върху водите 

и водните екосистеми. 

 

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

1. Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че посочените водни площи, които са предвидени за осигуряване на летателна 



БП   4 

площадка и понтон за достъп в землището на с. Широко поле, общ. Кърджали не попадат в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попадат в обхвата на защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение 

№ 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен 

кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. за опазване на дивите птици. 

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 осигуряване на 

водна площ от 4840 м2 от язовир „Студен кладенец“ за летателна площадка и понтон за 

достъп в землището на с. Широко поле, общ. Кърджали, няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 

местообитания на видове предмет на опазване в горецитираните защитени зони при спазване 

на посочените в решението условия и поради следните мотиви: 

 Предвид обстоятелството, че инвестиционното предложение е в близост до 

урбанизирана територия, при реализирането му не се очаква значително увреждане 

и/или унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на 

опазване в зоните. 

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 

увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от 

значение за видовете предмет на опазване в защитени зони BG0001032 „Родопи 

Източни“ и BG0002013 „Студен кладенец”, предвид честотата на полетите и 

ограничения брой летателни средства (1 бр.хидроплан). 

 Предвид характеристиките на хидроплана, генерираните вид и количества шум и 

отпадъци не се очаква да надвишават значително същите съм момента, поради което 

няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително 

увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитените зони, 

в които попада. 

 Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 

кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет 

на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до 

момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен 

характер. 

 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален. 

2. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-1348#1/01.07.2016г. 

реализацията на ИП 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 и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

 

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

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на с. 

Широко поле и община Кърджали, а засегнатото население – чрез обява в местен вестник. 
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2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява във вестник 

„Арда“ от 08.06.2016г., като за 14-дневния срок не са постъпили възражения, мнения и 

становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение 2 на кмета на село 

Широко поле и община Кърджали. С писмо изх. № 32-00-118/04.07.2016г. Община Кърджали 

и кметство село Широко поле уведомяват РИОСВ-Хасково за начина и мястото на обявяване 

на информацията по Приложение №2 и че в законно установения срок не са постъпили жалби 

и възражения относно разглежданото инвестиционното предложение 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

И ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Да не се извършват полети в размножителния период (февруари – юни) на птиците 

предмет на опазване в защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”. 

2. Да не се допуска замърсяване на водния обект с нефтопродукти и други 

замърсители. 

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение 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. 

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, до 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 осъществяването на 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 05.07.2016г. 

 

 


