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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. 94/2012г.) 
 

 

 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно 

предложение:  

       

„Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на 

аквакултури” в зоната определена за аквакултури в акваторията на яз. „Голям 

Беглик” и в поземлени имоти с идентификатори № 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 

 

 

 Приемаме представеното 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): 
Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

инвестиционното предложение ще се процедира Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) с цел промяна предназначението на територията от 

горска в производствена на имоти с идентификатори № 02837.17.20, № 02837.17.21 и № 

02837.17.22 м. „Беглика” в землището на гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик и 

парцеларни планове /ПП/ за определяне на трасетата за нов водопровод и електропровод 

за захранване на новообразуваните имоти. 

Подробните устройствени планове попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 

2 във връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата 

за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба 

за ЕО) следва да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от 



 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

2 

извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 

ПУП-ПРЗ и парцеларните планове следва да се одобрят с решение на общински 

съвет към Община Батак, предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, 

компетентен орган за процедурата по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на промишлено 

предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури в зоната определена за 

аквакултури в акваторията на яз. „Голям Беглик, с обща производствена площ 115 дка. 

Водната акватория, на която ще бъдат разположени 20 бр. производствени клетки (садки) 

и 4 бр. технологични садки е около 4 500 м² от зоната за аквакултури, представляваща и 

зона за действие на техническите съоръжения (включително и санитарно охранителна 

зона на същите). Количеството произведена и угоена в садковото стопанства пъстърва ще 

е 250-300т/год.  

Ще бъдат изградени и следните спомагателни сгради, помещения и брегови 

съоръжения: административни и битови помещения, пункт за първа продажба на жива риба, 

технологично-експлоатационни помещения, складови помещения, транспортно релсово 

съоръжение с рампи за товаро-разтоварни дейности, собствено водоснабдяване чрез 

изграждане на ново водоземно съоръжение в рамките на площадката с дебит от порядъка на 3-

4 м
3
 на час и географски координати N 41°4812.69" Е 24°0730.23, водоснабдителна мрежа, поливна 

мрежа от пречистена вода и противопожарни хидранти, канализационна мрежа за битова вода. 

Предвижда се цялото количество произведена и угоена в садковото стопанство на 

язовир Беглика 250-320 тона пъстърва да се транспортира към преработвателно 

предприятие извън обхвата на настоящото намерение. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, 

т. 1, буква „е” и т. т. 10, буква „н” на Закона за опазване на околната среда (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.  

Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска 

извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието 

върху околната среда (ОВОС) на ПУП-ПРЗ на горецитираните имоти и парцеларните 

планове /ПП/ към тях, т.к. ОВОС обхваща освен имотите предмет на ПУП-ПРЗ и водната 

територия, в която ще са разположени садките за отглеждане на риба. 

 Следващите действия, които трябва да предприемете по отношение на процедурата 

по ОВОС 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: 

§ 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.  

§ 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, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от Вас и 

Община Батак.  



 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 441875, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

3 

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 постави 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 (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 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.). 
 

За да се извърши преценка на вероятната степен на въздействие и на 

допустимостта на инвестиционното предложение е необходимо възложителя да внесе на 

цифров и хартиен носител следните документи и информация: 

Актуални скици на имотите от прилежащата брегова ивица, в които ще се 

реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на 

точките, определящи границите на поземлените имоти или координатни точки на тази 

територия в координатна система „1970 г.” 

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

попадат в границите на защитена зона BG0002063 „Западни Родопи”. 

 

Преценката за вероятната степен на въздействие на ИП върху защитени зони, за 

допустимостта му и становище за необходимостта от провеждане на процедура по ОВОС 

ще бъде направена след внасяна на изискваната по-горе информация и след внасяне на 

искането за преценяване необходимостта от провеждане на 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): 

§ Местоположение - Според представените координати и скици, ИП попада в 

границите на повърхностно водно тяло „яз. 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 - 33 „Родопи-Западни” с код BG0001030. 

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

землището на град Батак - в процедура по учредяване на СО3-54/2009 г. Водното тяло е 

в списъка на питейните водни тела в Раздел 3 на ПУРБ на ИБР - зона за защита на водите 

съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от 3В. Язовира не попада в зона за защита на водите (уязвима 

зона) съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, а) от 3В. 

ИП според представената информация попада в рамките на подземно водно тяло 

BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води  - Западно Родопски комплекс.В подземните водни тела 

има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал.1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). 

Площта на ИП не попада в зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 4.2 от ПУРБ 

на ИБР. 

ИП не попада и не граничи с пояси на СОЗ и в неговия обсег няма водоизточници за 

питейно-битово водоснабдяване. 
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§ Състояние и цели за опазване на околната среда – Повърхностно водно тяло 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 Х, 

Раздел ІІІ на ЗВ) е запазване на добрия екологичен потенциал и запазване на доброто химично 

състояние. 

  Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 

BG3G00000Pt047 е в лошо химично състояние (показател със съдържание над стандарта по 

Наредба Ng 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

/ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 2 от 2010г./ е перманганатна окисляемост) и добро 

количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000Pt047 е 

установяване съдържанието на перманганатна окисляемост под праговите стойности. 

§ Мерките в ПУРБ на ИБР – Предвидени мерки в ПУРБ са описани в приложенията 

кьм Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, като има предвидени ограничения за ИП от характера на 

настоящото ИП. 
Заключение: 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 по-нататьшно замърсяване на повърхностното и подземно водно тяло от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

- Да не се допуска заустване на непречистени и пречистени отпадъчни води в язовир Голям 

Беглик. 

- Водите за напояване да отговарят на изискванията на Наредба Ns 18 /27.05.2009 г. за 

качеството на водите за напояване на земеделски култури. 

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

Няма предвидени забрани и ограничения в ЗВ. Конкретното ИП подлежи на 

разрешителен режим съгласно ЗВ. 

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

 ВТ с код BG3MA600L138 в БДУВИБР има съгласувано 1 бр. ИП от характера 

на настоящето. 

§ Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. 
Съгласно чл. 50, ал. 7,т.1 от 3В изграждането на съоръжение за подземни води 

подлежи на разрешителен режим. Затова е наложително внасяне на Заявление, 

придружено с необходимите документи съгласно ЗВ, и подзаконовите нормативни актове 

към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води. 

Тъй като водите ще се използват за питейно-битови цели, трябва да започне 

процедура по учредяване на СОЗ. 

             

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

Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив. 

 

                                                                                                      
Д 


