
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС 

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 

2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.) 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско 

наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице. 

„Аква- Екофиш”ЕООД , седалище ; гр.Костинброд ,ул.”Строител”№12 ,  

ЕИК 203715175 , управител - Антонида Йорданова , гражданство – българско. 

2. Пълен пощенски адрес. 

Гр.Костинброд 2230 , ул.”Строител”№12  

3. Телефон, факс и e-mail. 

e-mail; mineral2009@abv.bg ;  

4. Лице за контакти. 

Георги Йорданов  

 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

Отглеждане на риба в язовир „Ямата”,с.Баня , Общ. Панагюрище ,обл.Пазарджик 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; 

Инвестиране в отглеждане на аквакултура във водите на язовир „Ямата” 

разположен в землището на с.Баня ,община Панагюрище , област Пазарджик .  

Инвестиционното намерение ще се реализира в поземлен имот с площ 33,888 дка –

Язовир , находящ се в местността „Ямата” с кадастрален номер № 078307 . 

Рибовъдното стопанство по обем на произвеждана рибна продукция се отнася към 

малките ферми ,около 10,5т. в годишен аспект 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения; 
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Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот с площ 33,888 

дка –Язовир , находящ се в местността „Ямата” с кадастрален номер № 078307 . 

В обхвата на реализиране на инвестиционното предложение , няма информация за 

съществуващи други инвестиционни предложения .Същото не влиза в 

противоречие с начина на ползване на съседни имоти.  

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; 

 Не се планира използване на  природни ресурси  по време на СМР. Короната на 

язовирната стена ще бъде с обща ширина 5,40м. от които 3,40м са предвидени за 

пътна зона . В двата края на короната се оформят ниски стени от габиони с вис. 2 

реда по 1.0м. Пътната настилка е от трошен чакъл с фракция 20см  , доставена от 

външна кариера . Трошен камък за габионите следва да се докара от най-близката 

разработена кариера в района . 

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води; 

Не се очаква да се генерират отпадъци. 

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; 

Дейностите ,които ще се осъществяват в обекта няма да доведат до замърсяване 

на почвите и водите в района . Не се очакват наднормени нива на шум , вибрации 

,топлинни , електромагнитни лъчения. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение; 

Намаляването на риска от аварии ще се постигне , чрез изпълнението на следните 

технически  и организационни мерки ; 

 Изграждане на преливник , монтиране на нов изпускателен кран 

 Изготвяне и прилагане на Авариен план , съгласуван със съответните 

служби. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето. 

Поради достатъчната си отдалеченост от населено място и близки жилищни зони , 

инвестиционното предложение няма да има въздействие върху здравето на 

населението.В обхвата на инвестиционното предложение не са налице зони , 

подлежащи на специална здравна защита , които биха могли да бъдат засегнати .  



2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в пределите на ПИ № 078307 с 

начин на трайно ползване –Язовир ,находящ се в местността  „Ямата”  в 

землището на с.Баня , общ.Панагюрище . Площта на  площадката на обекта на 

ИН е достатъчна за организиране на временни дейности и такива свързани със 

строителство и монтаж на съоръжения. 

Имота не попада в защитени зони. 

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 

към ЗООС. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Не е предвидено да се изгражда нова или да се променя съществуваща пътна 

инфраструктура .  

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване. 

За реализацията на инвестиционното предложение са предвидени следните 

дейности; 

1) Изготвяне на  работен проект за ремонт и рехабилитация. 

2) Оформяне на короната на язовирната стена 

3) Изграждане преливник  

4)Канал за отвеждане на води от чашката на язовирното езеро. 

5)Направа на преливник и енергогасител  и монтиране на нов изпускателен кран. 

6)Изграждане на площадка в ляво от язовирната стена . 

7)Изграждане на път за достъп и обслужване в тялото на язовира . 

6. Предлагани методи за строителство. 

Земно –изкопни дейности , насипни работи , строителни дейности свързани с 

техническото изпълнение. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Решението за инвестиране в аквакултура е взето след внимателен анализ на 

различни аспекти от развитието на района и от рибовъдния потенциал на 

водоема.Проучвани са нуждите на пазара от сладководна риба и неговата 

задоволеност от риба и рибни продукти.На базата на събраната информация може 



да се направи извода ,че в язовира съществуват добри условия и възможности за 

отглеждане на определени видове риба (шаран, бял амур,толстолоб и лин) , това са 

видове , които са добре познати на консуматорите и се радват на определен 

потребителски интерес.Посочената поликултура ще оползотвори почти 

максимално естествената хранителна база на водоема и ще запълни всички 

пространствени и хранителни ниши. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и 

най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях. 

Водоемът язовир „Ямата” се намира в землището на село Баня , община 

Панагюрище Пи № 078307 с площ 33,888 дка. , разположен на около 500м.н.в. в 

полупланинка месност. При съседни имоти с кадастрални номера № 078025, 

070696, 077701, 078309,078204,078301,078707,078706,078308 собственост на частни 

лица. 

Имота предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитена територия и защитена зона „Натура 2000”. 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение. 

ПИ 078307 е с начин на трайно ползване – Язовир , при съседни имоти ; 

ПИ 078025 –нива  

ПИ 070696 и  077701 – полски път 

ПИ 078309  - пасище  

ПИ 078204 – нива 

ПИ 078301 – дере 

ПИ 078707 и 078706 – полски път  

ПИ 078308 –храсти  

Реализацията на ИП няма да повлияе върху начина на земеползване на 

граничните земи. 

 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 



лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа. 

В обхвата на ИП не са налични чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани 

за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство). 

Не се предвиждат 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1. съществуващо и одобрено земеползване; 

Не засяга земеползване на съседни имоти  

2. мочурища, крайречни области, речни устия; 

Не засяга  

3. крайбрежни зони и морска околна среда; 

не е приложимо 

4. планински и горски райони; 

Не е приложимо 

5. защитени със закон територии; 

Не е приложимо 

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа; 

Имота предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитена територия и защитена зона „Натура 2000”. 

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; 

Не попада. 



8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на 

здравна защита. 

Не попада 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, 

като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда 

вследствие на реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, 

биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. 

Не попада  

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до инвестиционното предложение. 

Не попада 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия. 

Не  

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно). 

Не се очаква отрицателно въздействие . 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на 

населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.). 

Не се очаква отрицателно въздействие . 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието 

--- 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието 

---- 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

---- 



9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията 

---- 

10. Трансграничен характер на въздействието. 

---- 

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве. 

Не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение 

Към настоящия момент не са депозирани становища по предполагаем обществен 

интерес. 

 

     


