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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:  
 

Инвестиционно предложение "Изграждане и оборудване на ферма за  отглеждане на 
риби в мрежени клетки (садки) в акваторията на язовир "Доспат" в землището на гр. 
Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик 
 
с възложител: "РОДОПСКО ЕКОЛОГИЧНО СТОПАНСТВО" ООД 

 
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:  
Инвестиционно предложение, включващо интензивно отглеждане на риба в 

акваторията на язовир "Доспат" с капацитет 24 производствени садки и 2 
технологични садки, и производство на 150 тона готова продукция (риба) на година, 
попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1 букви "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 (ЗБР): 

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). 

На основание чл.15 от Наредбата за ОС на инвестиционното предложение е 
извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите 
на чл. 16 от Наредбата , при което е установено, че инвестиционното предложение 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху  защитени 
зони от мрежата „НАТУРА 2000”, поради следните мотиви: 

· Площадката на инвестиционното предложение НЕ ПОПАДА в 
границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени 
територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии 
(ЗЗТ). Граничи със защитени зони "Родопи-Западни" с код BG 0001030 
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 
"Западни Родопи" с код BG 0002063 за опазване на дивите птици. 

· Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова 
инфраструктура и извършване на строителство в прилежащата брегова 
ивица. 

· Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма 
да доведат до пряко или косвено увреждане на природни местообитания 
на видове от защитени зони.  

· Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, при 
което няма да окажат отрицателно кумулативно въздействие върху 
защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”. 

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 Западно-беломорски район (ПУРБ 
на ЗБР): 

Инвестиционното предложение е допустимо за реализиране, поради следните 
мотиви: 

1. Инвестиционното предложение "Изграждане и оборудване на ферма за 
отглеждане на риби в мрежени клетки (садки) в акваторията на язовир "Доспат" 
засяга водно тяло с уникален код BG4DO900R117. Тялото е определено като силно 
модефицирано и е оценено в "добър" екологичен потенциал. Поставените за него 
цели в ПУРБ са свързани с поддържане на "добрия" екологичен потенциал. 

2. В ПУРБ, за водно тяло BG4DO900R117 - яз. "Доспат" няма записани 
забрани за реализиране на инвестиционни предложения свързани с отглеждане на 
риби в садки. 

3. Към настоящия момент промишлена дейност по отглеждане на риба в садки 
в яз. "Доспат" извършва единствено "Салвелинус-Рея Фиш" КД по Разрешително за 



ползване на воден обект № 02460021/30.09.2009г., с обща разрешена площ от 1000 
дка и лимит на производството до 900 т. риба. 

4. Издадени и действащи към момента разрешителни, но все още без 
упражняване на дейност са:  

- Разрешително за ползване на воден обект № 02460009/11.07.2008 г. на 
"Унимекс" ЕООД, гр. Пловдив, обща разрешена площ от 200 дка и лимит на 
производството до 120 т. риба. Към момента "Унимекс" ЕООД, гр. Пловдив е 
монтирала садките си в язовира, но все още не е започнала дейност по отглеждане на 
риба; 

- Разрешително за ползване на воден обект № 02460023/13.07.2009 г. на 
"Редлес" ООД, гр. Сърница, с обща разрешена площ от 150 дка и лимит на 
производството до 200 т. риба; 

- Разрешително за ползване на воден обект № 02460034/10.07.2009 г. на 
"Дуплекс-АХ" ЕООД, гр. Хасково, с обща разрешена площ от 200 дка и лимит на 
производството до 120 т. риба. 

5. Оценката на общото състояние "добър" екологичен потенциал на язовир 
"Доспат" отразена в ПУРБ се потвърждава и от данните от програмите за оперативен 
мониторинг за язовира за 2009 г., 2010 г. и 2011 г. 

Обръщаме Ви внимание, че резултатите от мониторинга отразяват текущото 
състояние на водното тяло в резултат на упражняваното върху него въздействие 
към момента. Трябва да се има предвид, че в бъдеще време се очаква проява на 
кумулативен ефект в резултат на започване на дейност по риборазвъждане от страна 
на цитираните по-горе разрешителни. Във връзка с това е необходимо, при изготвяне 
на информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2, 
да се разгледа подробно степента на кумулативния ефект за язовир "Доспат" от 
реализацията на инвестиционното предложение. 

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


