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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:  
 

 „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане и преработка на 
аквакултури” в акваторията на язовир „Голям Беглик” и в ПИ № 02837.17.20, № 02837.17.21 и 
№ 02837.17.22, горска територия, м. „Беглика”, в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. 
Пазарджик 
 
с възложител: „БЕГЛИКА” 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., 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 изграждане на 

промишлено предприятие за интензивно отглеждане и преработка на аквакултури в 

акваторията на язовир „Голям Беглик”, в ПИ № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 02837.17.22, 

горска територия, м. „Беглика”, в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик, 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 (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 от 10 Август 2010г.) и чл. 2, 

ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на 
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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 от 2011 г.). 

Площадката на инвестиционното предложение, разположена върху бреговата ивица, 

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 г.);  

 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); 

Садките, които ще бъдат разположени в акваторията на язовир „Голям Беглик”, попадат 

в границите на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”. 

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка 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 въздействие на 

инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще бъде 

направена, след внасяне на искане 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): 

 Според приложените координати, ИП попада в повърхностно водно тяло „язовир Голям 

Беглик” с код BG3MA600L138. Част от площта на имотите в които ще се реализира ИП попадат 

в зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 5.1 от ПУРБ на ИБР – ЗЗ „Родопи 

Западни”. На север от яз. Голям Беглик на около 1,3 м. се намира КИ за ПБВ на ПС „Беглика” в 

землището на град Батак – в процедура по учредяване на СОЗ-54/2009 г. Водното тяло е в 

списъка на питейни водни тела в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР – зона за защита на водите съгласно 

чл. 119а, ал.1, т. 1 от ЗВ. Язовира не попада в зона за защита на водите (уязвима зона) съгласно 

чл. 119а, ал. 1, т. 3 а) от ЗВ. 

 Състояние на водното тяло – ВТ с код BG3MA600L138 е с добър екологичен потенциал 

и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда за конкретното водно тяло 

(съгласно разпоредбите на Глава X, Раздел III на ЗВ) е запазване на добрия екологичен 

потенциал и запазване на доброто химично състояние. 

 Предвидени мерки в ПУРБ – описани са в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, 

като има предвидени ограничения за ИП от характера на настоящото ИП. 

 Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП – попада под разпоредбите 

на чл. 6, ал. 1, т.2 от Наредба № 2 от 8 юни 2011 г. за издаване на  разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на 

точкови източници на замърсяване. 
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 Така представеното ИП е допустимо съгласно ПУРБ на ИБР и ЗВ при изпълнение на 

следните условия: да не се допуска заустване на непречистени и пречистени отпадъчни води в 

язовир Голям Беглик. 

 Водно тяло с код BG3MA600L138 в БДУВ ИБР има съгласувано 1 бр. ИП от харектера 

на настоящето. 

 Според предоставената информация, ИП не предвижда водовземане от подземни води. 

 Мотивирана оценка на значителното въздействие – степента на въздействие върху 

водите и водните екосистеми след реализацията на ИП е оценена като значителна, с основен 

мотив местоположението на ИП (засягат се зони за защита на водите) и въведените в ПУРБ на 

ИБР мерки и ограничения. 

 

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

.БДУВ ИБР – ГР. ПЛОВДИВ 
 

 
        /                     /инж. А. Горчева 


