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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  

   Ми нис те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од ите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Пазарджик 

 

 

 

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., ДВ бр. 80/2009г., ДВ бр. 29/2010г., ДВ бр. 3/2011г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

 

”Направа на езеро с площ от около 3,5 дка с предназначение за водно огледало и водоизточник 

за черпене на вода от противопожарни автомобили с цел гасене на горски пожари”  

 

 

с възложител: ЮЦДП ГР. СМОЛЯН 

                         ТП ДГС „РОДОПИ” ГР. БАТАК, М. СНЕЖАНА 

 
 

 

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., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 

г.) 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., посл. изм. ДВ бр. 3/2011г.) 

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 възложителя е информиран писмено за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

           Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо направа на езеро 

с площ от около 3,5 дка с предназначение за водно огледало и водоизточник за черпене 

на вода от противопожарни автомобили с цел гасене на горски пожари в землището на 

гр. Батак, обл. Пазарджик, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 10 буква „з” 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.  

          Следващите действия, които трябва да предприемете са: 

              1. За извършване на преценката трябва да представите в РИОСВ-Пазарджик 

един екземпляр от подробно разработена  информация в съответствие с Приложение № 
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2 от Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител. 

Предмет на оценката следва да е цялостното  намерение, в т.ч. всички други 

обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.  

2. Предвид чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е необходимо да уведомите 

писмено кмета на Община Батак за Вашето инвестиционно намерение, а засегнатото 

население чрез  средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин. Към 

информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, 

т. 5 на ЗООС трябва да представите документи доказващи извършените уведомления и 

проявения обществен интерес към предложението.  

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 (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.62/ 2010г.) 

и чл. 2, ал.1, т.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 (Наредбата за ОС) (ДВ, бр.73/2007 

г., изм. ДВ, бр. 15 октомври 2010 г.). 

Площадката на инвестиционното предложение, съгласно внесените координати, 

попада в границите на следните защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”: 

• 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); 

• 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); 

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, 

ал. 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) (ДВ, бр.73/2007 г., изм. ДВ, бр. 15 

октомври 2010 г. посл. изм. ДВ. Бр. 3 от 11 Януари 2011г. ). 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на отрицателно 

въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони от „Натура 2000”, 

ще бъде направена след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда. 

              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): 

1.1. Характеристика и цел  

     Инвестиционното намерение представлява направа на езеро с площ от около 3,5 дка. 

С предназначение за водно огледало и водоизточник за черпене на вода от 

противопожарни автомобили с цел гасене на горски пожари. При осъществяването на 

ИП се предвижда изкоп с дълбочина 3 метра на площ от 3,5 дка. 

Езерото ще се захранва от повърхностни води и водослив преминаващ през него по 

гравитационен път като след напълване на езерото водата ще продължава да изтича по 

своя естествен път. 
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Срок за реализация и етапи на изпълнение на ИП е 30.10.2012г.    

1.2. Местоположение 

 Според представената в уведомлението информация (скица, координати) мястото на  

реализация на  ИП попада в повърхностно водно тяло (ВТ) „яз.Тошков чарк” с код  

BG3MA600L137. ИП попада в чуствителна зона по чл. 119а, ал.1, т. 3 буква „б” от ЗВ, 

описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП засяга защитена зона (ЗЗ) „Родопи - Западни '' с 

код BG0001030 и ЗЗ ''Западни Родопи'' с код BG0002063, по чл. 119а, ал. 1 т. 5 от ЗВ, 

включена в Раздел 3, точка 5.1. 

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда  

      Повърхностно  ВТ с код BG3MA600L137 е определено като силно модифицирано с 

добър екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване на  околната 

среда за конкретното ВТ(съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е запазване 

на  добрия екологичен потенциал и запазване на добро химично състояние, и постигане 

целите на зоните за защита на водите. 

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР. 

            Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретното 

ИП има предвидени забрани и ограничения, описани в Раздел 7:  

• В зоните за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5, включени в Раздел 3, точка 5.1 

от ПУРБ извън границите на населените места и сервитутите на линейната транспортна и 

енергийна инфраструктура се забранява сечта на естествена речна и крайречна 

растителност (Приложение 7-19, за ЗЗ „Родопи - Западни” с код BG0001030). 

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на 

ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като е необходимо да се спазят 

следните условия: 

• да не се допуска по нататъшно замърсяване на повърхностните и подземни  води 

от дейносттите по реализиране и експлоатация на ИП. 

• да не се допускат сечи на естествена речна и крайречна растителност. 

2. Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП. 

   Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ, конкретното ИП подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ, в частта водовземане от повърхностни  води. 

3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на ИП. 

 За ВТ с код BG3MA600L137 в БДУВИБР не съществува систематизирана 

информация за проекти от характера на настоящото ИП.    

4. Информация за свободните водни ресурси  в частта на подземното водното тяло където 

се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса на 

изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването. 

 ИП не предвижда водовземане от подземни води. 

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие. 

Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните екосистеми 

е преценена като незначителна, с основен мотив площта на ИП и липсата на заустване на 

отпадъчни води от обекта.   

 

 

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

БДУВ ИБР – гр. Пловдив 

 

        /                     /инж. А. Горчева/             арова/ 


