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Съобщение на основание чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда/Наредба за 

ОВОС/(ПМС №59/2003г., ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС № 302,                              
ДВ бр. 3/2006г.) 

 
РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  
 
"Изграждане на садково стопанство за интензивно развъждане на риба в зоната 
определена за аквакултури в акваторията на язовир "Голям Беглик" община Батак, 
обл. Пазарджик" 
 
с възложител: "ИНФРАСТРУКТУРНИ СИСТЕМИ И ПРОЕКТИ" ЕООД 
 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 
горепосоченото инвестиционно предложение като информиране на компетентния 
орган  по околна среда по смисъла на чл. 95, ал. 1 на Закона за опазване на околната 
среда /ЗООС/(ДВ бр.91/2002г. изм. и доп. ДВ бр. 77/2005г.) и чл.4, ал.1 на Наредбата 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
/Наредбата за ОВОС/ (ПМС №59/2003г. ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. с ПМС 
№302/2005г., ДВ бр.3/2006г.) и чл.10, ал.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 11.09.2007г., приета с ПМС № 201 от 
31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложитея е информиран писмено за следното: 
І. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда:  
Инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2 (т. 1, 

буква „е”) от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от него подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. Компетентен орган за произнасяне с 
решение е Директорът на РИОСВ-Пазарджик.  

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие:  

 Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗРБ) и чл. 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 защитените зони 
(Наредбата за ОС). 
 Акваторията на язовир „Голям Беглик”, в който ще се разположат садките, 
попада в границите на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на 
дивите птици (обявена със Заповед № РД № 835 /17.11.2008 г. на Министъра на 
околната среда и водите (ДВ, бр. 108 /2008 г.), а прилежащите брегове попадат както 
в защитена зона BG BG0002063 „Западни Родопи”, така и в защитена зона BG0001030 
„Родопи - Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна (включена в списъка от защитени зони, приет от Министерски съвет с Решение 
№ 661 /2007 г. (ДВ, бр.85 /2007 г.). 
 Съгласно внесената допълнителна информация (вх. № КД-01-3283 от 
20.10.2011 г.), така внесеното инвестиционно предложение е от компетентността на 
Директора на РИОСВ-Пазарджик, по отношение на процедурата по ОС. 

Инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 
Наредбата за ОС. 

Преценката за вероятната степен на въздействие на инвестиционното 
предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде направена 
след внасяне на информацията за преценяване необходимостта от ОВОС. 

ІІІ. По отношение на оценката на допустимостта на инвестиционното 
предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени 
в Плана за управление на речните басейни в Източно-беломорски район (ПУРБ 
на ИБР): 

1. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на 
ИБР и постигане на целите на околната среда. 

2. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите (ЗВ) по отношение 
на инвестиционното предложение - инвестиционното предложение подлежи на 
разрешителен режим съгласно ЗВ. 

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 
инвестиционното предложение - за водно тяло с код BG3MA600L138 няма издадени 
разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел отглеждане на 
аквакултури.  

4. Информация за свободните водни ресурси в частта на подземното водно 
тяло където се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води 
в процеса на изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на 
замърсяването - за конкретното инвестиционно предложение не се предвижда 
използване на подземни води и обществено водоснабдяване. 

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 
екосистеми - Имайки предвид капацитета на инвестиционното предложение (285 т/г), 
типа на водното тяло (планински язовир), размера на язовир "Голям Беглик" и 
очаквания кумулативен ефект се счита, че има опасност проекта да окаже 
отрицателно въздействие върху състоянието на водите и водните екосистеми. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 
Батак. 


