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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., изм и доп. ДВ. бр. 94 от 30 ноември 2012 г.)

РИОСВ  –  Пазарджик  съобщава  за  постъпило  уведомление  за  инвестиционно 
предложение: 

Инвестиционно  предложение „Рибовъдно  стопанство-садкова  инсталация  „Еко 
Инженеринг  ЕС” за  отглеждане на  риба в яз.  „Доспат”,  разположена  в землището на  гр. 
Сърница, общ. Велинград, обл. Пазарджик

 
с възложител: „ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЕС” 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/ и 
чл.4, ал.1 на  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието  
върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ 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).

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното:
І.  По  отношение  на  изискванията  на  глава  шеста  от  Закона  за  опазване  на 

околната среда: 
           Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо изграждане на ново 
рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на риба – садкова база със сервитутна площ 
от 72 дка. от които 20 дка. производствена площ, заета от понтоните със садки (60 бр.) за 
отглеждане на аквакултури до 125 т/г, попада в обхвата на Приложение № 2, т. 1 буква „е” от 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 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.  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. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес 
по чл. 6, ал. 1 е необходимо:



2.1  Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез 
поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-
малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

2.2 Не  по-късно  от  едновременното  внасяне  на  искането  по  чл.  6,  ал.  1  да 
представите копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на 
Община Велинград и Кметство Сърница за Вашето инвестиционно намерение. 

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, 
ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е бил 
проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от Вас, Община 
Велинград и Кметство Сърница. 

Обръщаме  внимание  на  Община  Велинград  и  Кметство  Сърница,  предвид 
изискванията  на  чл.  6,  ал.  9  от  Наредбата  за  ОВОС,  в  срок  до 3  дни от  получаване  на 
информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 
14 дни като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 
достъпно място в сградата на общината за изразяване на становища от заинтересувани лица. 
В срок до 3 дни от изтичане на определения срок, Община Велинград и Кметство Сърница 
изпращат  служебно  резултатите от  обществения  достъп,  в  т.  ч.  и  начина  на  тяхното 
осигуряване 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 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.).

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС – за вероятната степен на въздействие на 
инвестиционното  предложение  върху  защитени  зони  от  Националната  екологична 
мрежа/НАТУРА  2000,  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 Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР):

При отразяване на представените координати в Географската информационна система 

на БДЗБР  – гр. Благоевград се установи, че предвидената от „Еко Инженеринг ЕС” ООД 

площ в  яз.  „Доспат”  се  позиционира  непосредствено  до сервитутната  зона  на  „Родопско 

екологично стопанство” – гр.  София. Съгласно резултатите  от „Комплексно изследване и 

оценка  на  влиянието  на  садковите  аквакултури  върху  хидро–екосистемите  на  язовири  в 

България” максималния капацитет за производство на риби в садки за яз. „Доспат” е 1415 т/г. 

Видно  от  публичния  регистър  на  издадените  разрешителни  на  МОСВ  и  наличната 

информация  в  БДЗБР  –  гр.  Благоевград  е,  че  в  яз.  „Доспат”  са  предоставени  права  на 

следните титуляри:

- „Унимекс” ЕООД – гр. Пловдив -  № 02460009/11.07.2008 г., изменено с решение 

№ 293/28.10.2010 г. с капацитет 120 т/г;



- „Салвениус Рея Фиш” КД – гр. Доспат - № 02460021/30.09.2009 г., изменено с 

решение № 247/29.08.2012 г. с капацитет 900 т/г;

- „Дуплекс -  АХ” ЕООД – гр.  Хасково -  № 02460034/10.07.2009 г.,  изменено с 

решение № 309/26.11.2012 г. с капацитет 120 т/г.;

- В  процедура  по  издаване  на  разрешително  за  ползване  на  воден  обект  е 

„Родопско екологично стопанство” - гр. София, за капацитет от 150 т/г.

Инвестиционното  предложение  засяга  яз.  „Доспат”,  който  е  силно  модифицирано 

водно тяло категория  „река” с уникален код  BG4DO900R117. Същото е оценено с добър 

екологичен потенциал, като екологичната цел за него е поддържане на добрия екологичен 

потенциал.

Данните от програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води, провеждан 

от БДЗБР – гр. Благоевград през 2012 г. показват, че водното тяло е преминало в категория 

„незадоволителен потенциал”.

Мерки в ПУРБ за ЗБР за БУ (2010-2015) – в ПУРБ не са разписани конкретни основни 

мерки и забрани за дейностите свързани с отглеждането на аквакултури. Като допълнителна 

мярка  с  код  BG4MS001 в  таблица  VII.18  от  раздел  VII „Програма  от  мерки”  в  ПУРБ е 

разписана такава за „Провеждане на проучвателен мониторинг за установяване източници на 

замърсяване  и  предприемане  на  необходимите  мерки  за  преустановяване  на  евентуално 

възникнали  замърсявания”.  В  тази  връзка  водно  тяло  BG4DO900R117  е  включено  в 

Програма на ОП „Валидиране на референтни условия”.  Резултатите от изследването през 

2012 г. показват, че физико-химичните показатели са добри за повърхностния слой до 9.5 м. 

дълбочина,  където  се  формира  термоклин  по  време  на  лятната  стратификация.  Под 

термоклина  физико-химичните  показатели  са  влошени,  като  разтоворения  кислород  пада 

рязко под 30% (3 мг/л) което е неподходяща среда за отглеждане на пъстървови риби.

Забрани и ограничения,  предвидени от  Закона за водите и  нормативната база към 

него  –  за  осъществяване  на  дейностите  по  инвестиционното  предложение  е  необходимо 

провеждане на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. Язовир 

„Доспат” е комплексен язовир включен в Приложение 1, към чл. 13, т. 1 от Закона за водите 

и съгласно разпоредбите на чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „в” от същият закон, резрешителните за 

ползване на воден обект се издават от Министъра на околната среда и водите.

Инвестиционното  предложение  е  допустимо  от  гледна  точка  на  Плановете  за 

управление на речните басейни на Западнобеломорски район за басейново управление 2010-

2015 г. 

Мотивирана  оценка  на  въздействието  върху  водите  и  водните  екосистеми  –  с 

реализиране на предвидения в инвестиционното предложение капацитет за отглеждане на 

риби от 125 т/г. няма да бъде надвишен максималния капацитет за производство на риби в 

садки за  яз.  „Доспат”  от  1415 т/г.,  поради което не се очаква  влошаване състоянието  на 

водното тяло, при спазване разпоредбите на Закона за водите.



Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община  Велинград, 

Кметство Сърница и БДУВ ЗБР-Благоевград.
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