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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  за  интензивно  отглеждане  на 
риба  в  плаващи  мрежени  клетки  (садки)  в  акваторията  на  яз.  „Батак”,  общ.  Батак, обл. 
Пазарджик. 

с възложител: „АЗИМУТ” 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/ 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 – садковата инсталация от 20 бр. 
производствени садки, 2 бр. транспортни садки, 2 бр. технологични садки и 2 бр. понтони, 
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 Батак 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 и да представите  
документи доказващи извършените уведомления от Вас и Община Батак.

Обръщаме  внимание  на  Община  Батак,  предвид  изискванията  на  чл.  6,  ал.  9  от 
Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на информацията по приложение № 2 да 
осигури  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  Батак  изпраща  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., посл. изм. 
ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.).

На  основание  чл.  15  от  Наредбата  за  ОС на  инвестиционното  предложение  е 
извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие по критериите на чл. 
16 от  Наредбата за ОС,  при което е  установено,  че инвестиционното предложение няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата 
„НАТУРА 2000”, поради следните мотиви:

• Площадката на инвестиционното предложение, съгласно внесените координати, не 
попада  в  границите  на  защитени  зони  от  мрежата  „НАТУРА  2000”  и  защитени 
територии по смисъла на чл. 5 от  Закона за защитените територии. Най-близко 
разположената  защитена  зона  е  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 г.), от която отстои на не по-малко от 2.7 km.

• Предвидените дейности са с такова естество и местоположение, че няма да доведат 
до:
o пряко  или  косвено  увреждане  на  природни  местообитания  и 

местообитания  на  видове предмет  на  опазване  на  защитени зони от  мрежата 
„НАТУРА 2000”;

o нарушаване на целостта, структурата и функциите на защитени зони от мрежата 
„НАТУРА 2000”;

o отрицателно  кумулативно  въздействие  върху  защитени  зони  от  мрежата 
„НАТУРА 2000”.

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):



Според  представената  информацията,  инвестиционното  предложение  попада  във 

водно тяло с код BG3MA900L192. 

Водно тяло с код  BG3MA900L192 е определено като силно модифицирано 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 Закона за водите) е 

запазване на добър екологичен потенциал и запазване на добро химично състояние.

Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в приложенията 

към  раздел  7  на  ПУРБ  на  ИБР,  като  в  приложение  7-3  има  предвидена  следната  мярка 

„Ограничаване поставянето на понтонни съоръжения и садкови установки за производство на 

аквакултури”, отнасящи се за язовир „Батак”.

Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на 

околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите.

Забрани и ограничения предвидени в Закона за водите - конкретното инвестиционно 

предложение подлежи на разрешителен режим по Закона за Водите (чл. 46, ал. 1, т. 2). 

Информация  за  съществуващи  и  разрешени  въздействия  от  характера  на 

инвестиционното предложение - за водно тяло с код  BG3MA900L192 има издадени 5 бр. 

действащи разрешителни  за  ползване  на  повърхностен  воден  обект  с  цел  отглеждане  на 

аквакултури с общ капацитет 860 т.

Информация за свободни водни ресурси в частта на подземното водно тяло, където се 

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

изграждане  на  нови  кладенци  и  изисквания  за  предотвратяването  на  замърсяването – 

гореописаното инвестиционно предложение не предвижда водовземане от подземни води.

Мотивирана  оценка  на  значителното  въздействие  –  във  връзка  с  описаната 

мярка  за  ограничаване  на  дейности  от  характера  на  настоящото  инвестиционно 

предложение  и  издадения  значителен  брой  разрешителни  за  отглеждане  на 

аквакултури,  съществува  риск  инвестиционното  предложение  да  окаже  негативно 

влияние върху водите и водните екосистеми.

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до Община Батак и БДУВ 

ИБР-Пловдив.
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