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  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
   Министерство  на  околната  среда  и  водите  
     Регионална инспекция по околната среда и водите – 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:  
„Подобряване на инфраструктурата за    отпадъчни води на КК „Язовир Батак”, 

внесено с вх. № КД-01-4666/19.10.2012 г. 
 

 
с възложител: ОБЩИНА БАТАК 
 
 

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 разширение на  

„ПСОВ на КК „Язовир Батак”, за която е издадено Решение № ПК-85-ПР/2008 г. на 
РИОСВ-Пазарджик, с предложение за изграждане на 5 броя помпени станции, попада в 
обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и 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 № 
2 от Наредбата за ОВОС на хартиен носител и два екземпляра на електронен носител.  

Обръщаме Ви внимание, че предмет на оценката следва да е цялостното  
намерение, в т.ч. всички други обекти и дейности, които са свързани с основното 
намерение – подробно описание на технологичната схема за ПСОВ и разгледани 
алтернативи, довеждащ колектор, път, водопровод, резервно ел. захранване и 
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всички други ИП, които ще се финансират като част от цялостния проект. 
2. Предвид чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е необходимо да уведомите 

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.33/2011г.) 
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. 3/ 2011 г.). 

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. 

 
 
Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Батак 

 
        /                     /инж. А. Горчева 


