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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 – 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., изм и доп. 

ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 г.) 
 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

„Захранване на седем броя рибарници” находящи се в поземлен имот с 

идентификатор 03592.8.227, местност „Яденица”, гр. Белово, общ. Белово  

 

 

с възложител: ЕТ „АНТОНИЙ ФАНДЪКОВ” 
 

 

 

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе 

инвестиционно предложение като информиране на компетентния орган по околна среда 

по смисъла на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху 

околната среда (Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 

проекти и инвестиционни предложение с предмета и целите на опазване на защитените 

зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за ОС Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

           Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо захранване на 

седем броя съществуващи рибарници чрез водовземане на повърхностни води от р. 

Яденица и р. Юндолска в размер на 30 000 м
3
 годишно. В рибарниците се предвижда 

отглеждането на пъстърва. Така заявено ИП попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1 

буквa „е” от ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 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. 

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

дейности, които са свързани с основното намерение.  
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2. Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е необходимо да уведомите 

писмено кмета на Община Белово 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.  

3. Във връзка с чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения 

интерес по чл. 6, ал. 1 е необходимо да осигурите обществен достъп до информацията по 

приложение № 2. Задължение на възложителя е от една страна да осигури по подходящ 

начин публично оповестяване и достъп до информацията по приложение 2 за най-малко 

14 дни, за изразяване на становища. От друга страна не по-късно от едновременното 

внасяне на искането по чл. 6, ал. 1, да предоставите копие на хартиен и електронен 

носител на кмета на Община Белово за осигуряване на обществен достъп. Към 

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

5 на ЗООС трябва да представите документи, доказващи извършеното от Вас публично 

оповестяване и проявения обществен интерес към предложението и за внесена 

документация по приложение 2 на кмета на засегнатото населено място. 

 

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

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона 

за биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., посл. изм. ДВ. бр.15 от 15 

Февруари 2013г.) 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. и доп. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Съгласно внесената скица на поземлен имот номер 000172, местност „Яденица”, 

землище на гр. Белово, площадката, обект на инвестиционното предложение е в 

непосредствена близост до защитена зона BG0001386 „Яденица” за опазване на 

природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени 

зони, приета от Министерски съвет с Решение № 661 /2007 г. (ДВ бр. 85 от 23.10.2007 г.). 

      Имота не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона 

за защитените територии. 

ИП e допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

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

инвестиционното предложение върху защитена зона „Яденица”, ще бъде направена след 

внасяне на искане за преценяване на 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 и Западно-

беломорски райони  (ПУРБ на ИБР): 

1. Местоположение - според представената информация ИП попада в 

повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Яденица” с код BG3МА900R200. ИП попада в 

чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона за водите (ЗВ)  описана в 

раздел 3 на ПУРБ на ИБР. ИП като антропогенен натиск би засегнало подземно водно 

тяло „Пукнатинни води в Южнобългарски граните, Калински плутон” с код 

BG4G00РzС2021, с компетентен орган Басейнова дирекция за управление на водите 

Западно-беломорски район с център гр. Благоевград. 

2. Състояние и цели за опазване на околната среда – Повърхностно водно тяло 

BG3МА900R200 е в умерено екологично състояние и добро химично състояние. Целта за 
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опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава X, 

Раздел III на ЗВ) е постигане на добро екологично състояние до 2015г., запазване на доброто 

химично състояние и постигане на целите на зоните за защита на водите 

3. Мерките в ПУРБ на ИБР - Мерките са описани в приложенията към Раздел 

7 на ПУРБ на ИБР, като за конкретното ИП няма предвидени забрани и ограничения, 

описани в Раздел 7. 

Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 

постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:  

• Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни води от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

• Предвидената за използване изгребна яма да бъде водоплътна. Във връзка с 

посоченото годишно количество отпадъчни води е необходимо изгребната яма да 

бъде преоразмерена. 

• Да се сключи договор с ВиК оператор за приемане на отпадъчните води от 

изгребната яма и извозването им до съществуваща ПСОВ. 

5. Забрани е ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид ИП. 

Няма предвидени забрани и ограничения в Закона за водите. Конкретното ИП 

подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 44 и чл. 46 от ЗВ.  

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

За ВТ с код BG3МА900R200 в БДУВИБР не съществува систематизирана 

информация за проекти от характера на настоящото ИП.  

            7. Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. 

Съгласно регистъра на БД ЗБР-гр. Благоевград за в района на ИП няма издадени 

разрешителни за водовземане от подземни води.  

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Белово, 

Басейнова дирекция Източно-беломорски район и Басейнова дирекция Западно-

беломорски район . 

 


