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  РЕ П УБЛИ К А  Б ЪЛ ГАР ИЯ  
   Ми ни с те рс тв о  н а  о к ол нат а  с ре да  и  в од и те  
     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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и 

доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 12 от 12.02.2016 г., в 

сила от 12.02.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 от 

5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

 „Ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за отглеждане на аквакултури“ в 

землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик“ 

 

с възложител: „АКВА-ЕКОФИШ“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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 

2017г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. 

ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г.) 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. 12 от 12 февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 

Януари 2018г) 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., 

изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

 Възложителят на ИП предвижда ремонт и реконструкция на язовир „Ямата“ за 

интензивно отглеждане на риба с капацитет до 10.5 т/год в ПИ № 078307, местност „Ямата“, 

по КВС на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Имотът е с площ 33.888 дка и начин 

на трайно ползване „Язовир“.  

 Предвидено е изграждане на преливник с енергогасител и ремонт на изпускателя.   

 За реализацията и експлоатацията на ИП ще се използва съществуващата техническа 

инфраструктура. 

 Отпадъците, генерирани от реализацията и експлоатацията на ИП, ще се управляват 

съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 
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1, буква „е” 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. 

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие (ЗБР): 

ИП попада в обхвата на чл. 31 на Закона за биологичното разнообразие (посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 г.) 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)(посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

 ПИ № 078307, местност „Ямата“, по КВС на с. Баня, предмет на ИП, не попада в 

границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000, съгласно 

Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на защитени територии, по 

смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко разположената защитена 

зона е BG0000426 „Река Луда Яна”, от която имота отстои на не по-малко от 0.11 км. 

 ІІІ. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното предложение 

спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в Плана за 

управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и в Плана 

за управление на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, 

т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-187/27.04.2018 г. и наш вх. № ПД-01-

1081/02.05.2018 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР и постигане на целите на 

околната среда. Същото попада в границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Панагюрска 

Луда Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна“ с код BG3MA700R220. ИП 

попада в рамките на подземно водно тяло с код  BG3G00000К2029 – „Пукнатинни води – Г. 

Малинско – Панагюрски район“. 

БД ИБР-Пловдив счита, че чл.93, ал.9, т.3 от ЗООС не е приложим, тъй като ИП не 

попада в обхвата на чл. 156е, ал.3 от ЗВ. Според представената информация в 

уведомлението, ИП не представлява ново изменение на физичните характеристики на 

повърхностното водно тяло и реализираното на ИП няма да доведе до черпене на водни 

количества, които могат да надвишат 60/100 от постоянните водни ресурси. 

 

Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на 

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-1081/03.05.2018 г.  

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Панагюрище и Кметство Баня 
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