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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. 67 

от 23 август 2019 г.) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение (ИП): 

 „Изграждане на промишлено предприятие за интензивно отглеждане на аквакултури“ 

в имоти с идентификатори 02837.17.382, 02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 

02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР 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): 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на предприятие за интензивно 

отглеждане на дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) чрез рециркулационна система, изцяло 

разположено в сграден фонд. 

ИП ще включва изграждане на комплекс от сграден фонд и съоръжения за люпене и 

отглеждане на зарибителен материал и угояване. 

 Ще се ползват незамърсени подпочвени води, които ще се обогатяват с необходимият 

кислород и по този начин ще се получава контролирана водна среда за максимален растеж на 

рибата. Във водата ще се добавя храна. Останалата малко количество неизконсумирана 

храна, заедно с екскрементите от рибата ще се филтрира от рециркулиращата система и 

отново ще се връща в басейните. 

Биологичният материал в различните възрастови и теглови фази ще е в размер на 

1 000 000 броя рибки с тегло от 1 до 500 гр. 
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Рибната ферма ще се разположи в производствена сграда, в която ще бъда 

разположени всички необходими помещения, съоръжения и инсталации. На покрива се 

предвижда монтиране на фотоволтаични панели за осигуряване на електроенергия за 

технологични нужди. 

Общият брой на басейните, които ще бъдат изградени от полиетилен/ полипропилен 

ще е 24. Категории, спрямо предназначението им: за зарибителен материал тип  1- 8 басейна, 

за подрастващи тип  2 - 16 басейна. 

 Размери на басейните и работен обем по категории, спрямо предназначението им: 

• тип 1 - площ 4.91 м2 /работен обем   2.46 м3/. Общ работен обем     19.68 м3 

• тип 2 - площ  9.62 м2 /работен обем   4.81 м3 /. Общ работен обем     76.96 м3 

Общият работен обем на рециркулационата система -  96.64 м3. 

 Брой, вид и обем на оборудването в люпилнята: люпилни апарати - 4 броя; люпилни 

ванички - 8 броя. Общ работен обем на люпилнята инсталация- 5.4 м3.  

Предвижда се изграждането на производствени, административни и обслужващи 

сгради, съгласно влезлият в сила Подробен устройствен план (ПУП) одобрен с Решение № 

561 от 30.01.2015г. на Общински съвет Батак, както следва: 

 В имот с идентификатор 02837.17.382 с площ 436 кв.м. и начин на трайно ползване: за 

друг вид производствен, складов обект - административно-обслужваща -  200 м2;  

 В имот с идентификатор 02837.17.383 с площ 3369 кв.м. и начин на трайно ползване: 

за друг вид производствен, складов  обект - производствено-обслужваща - 2 122 м2; 

 В имот с идентификатор 02837.17.384 с площ 178 кв.м. и начин на трайно ползване: за 

друг вид производствен, складов  обект,  - складово-обслужваща -  55 м2; 

 В имот с идентификатор 02837.17.385 с площ 178 кв.м. и начин на трайно ползване: за 

друг вид производствен, складов  обект - складово-обслужваща -  55 м2; 

 В имот с идентификатор 02837.17.386 с площ 169 кв.м. и начин на трайно ползване: за 

извор за прясна вода  - водовземно съоръжение - 10 м2; 

 В имот с идентификатор 02837.17.387 с площ 47 кв.м. и начин на трайно ползване: за 

електроенергийно производство – трафопост - 10 м2; 

 В имот с идентификатор 02837.17.388 с площ 276 кв.м. и начин на трайно ползване: за 

друг поземлен имот за движение и транспорт - територия на транспорта - 276 м2; 

 В имот с идентификатор 02837.17.389 с площ 720 кв.м. и начин на трайно ползване: за 

второстепенна улица - територия на транспорта - 720 м2; 

 В имот с идентификатор 02837.17.390 с площ 1 222 кв.м. и начин на трайно ползване: 

за второстепенна улица - територия на транспорта - 1 222 м2. 

Предвидени са 17 паркоместа, разположени в ПИ отредени за територия на 

транспорта. 

Общата застроена площ на ИП със сгради - 2 452 м2, а обща застроена площ на 

транспортната инфраструктура - 2 218 м2. 

Инвестиционното предложение, предвижда водоснабдяването на Рециркулационната 

система (РЦС) да става, чрез тръбен кладенец (ТК), разположен в ПИ № 02837.17.386, със 

следните параметри: 

• Тръбен кладенец с дълбочина  – до 50 м; 

• Диаметър на сондажа   – Ф 325 мм; 

• Филтърна колона    – Ф 160 мм; 

• Максимален дебит    – 4 л/сек.; 

• Реален необходим дебит   – 0.12 л/сек. 

• Предназначение на водата: за промишлено за захранване на РЗЦ за 

рибопроизводство (до 10 м3 на денонощие), комунално-битово за санитарни нужди и 

противопожарни нужди. 
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Възложителят, „Беглика“ ЕООД провежда процедура в Басейнова дирекция 

„Източнобеломорски район“, в резултат на която получава разрешително за водовземане от 

подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК №31590932 от 13.05.2015г., издадено 

от директора на БД ИБР с разрешен максимален дебит 4,0 л/с. Същото към момента е 

изгубило правно действие. 

В близост до имотите, предмет на ИП, няма изградена водоснабдителна система 

(писмо изх. № 101/11.11.2020 г. на ВиК-Батак ЕООД).  

На площадката ще функционират независимо едно то друго, две пречиствателни 

съоръжения, които ще формират два типа отпадъчни води, а именно: 

 Промишлени пречистени отпадъчни води от РЦС в максимален размер на 10 м3/ден. 

 Битови отпадъчни води в максимален размер на 7,5 м3/ден. 

Всички отпадъчни битово-фекални води ще се обработват от отделно пречиствателно 

съоръжение „BIO-50“, което с капацитет 40-50 еквивалент жители или 5-7,5 м3/ден, при 

норма за еквивалент жител 150 л/ден. На база договор с  „Водоснабдяване и канализационни 

услуги“ ЕООД - Пазарджик ще се извършва транспортиране и депониране на утайките от 

отпадъчните води от рециркулационната система (РЦС). 

Пречистените води и утайките от РЦС ще се събират във водоплътен резервоар, от 

където ще бъдат транспортирани, чрез специализиран транспорт на „Водоснабдяване и 

канализационни услуги“ ЕООД-Пазарджик до ГПСОВ-Пазарджик. Ще бъде изграден 

водоплътен резервоар с обем 35 м3 за събиране на остатъчните пречистени отпадъчни води 

от РЦС, което количество представлява буферен обем за 7 дни, при максимално натоварване 

на РЦС. Договорената интензивност на транспорт на отпадъчните води и 261 пъти годишно 

със специализиран транспорт с обем 8 м3. 

ИП не предвижда заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. 

Транспортният достъп до промишлено предприятие за интензивно отглеждане на 

аквакултури ще се осъществява по съществуващ път ІІ-37 Пазарджик-Батак-Доспат при км. 

185+000, чрез пътен възел, приет с Транспортно комуникационен план. 

Предвидено е и конвенционално захранване на обекта с електроенергия чрез външна 

връзка с дължина около 2 600 m, което ще се осъществи от нов ЖР стълб № 232, КЛ/ВЛ 

Беглика, п-ст Широка поляна, съгласно предварителен договор за присъединяване с „ЕВН 

България Електроразпределение“ ЕАД (изх. №16759341-1/19.02.2016 г.), съгласно който 

всички дейности по устройствено планиране, работно проектиране и изпълнение, както на 

кабелната линия така и на необходимите съоръжения, ще са за сметка на „ЕВН България 

Електроразпределение“ ЕАД. Външното захранване ще завършва в обособен УПИ № 

02837.17.387 с пряк достъп до обслужване за разполагане на трансформаторно съоръжение.  

Част от настоящето ИП е  изграждането на фотоволтаични панели върху покривите на 

сградите (между 900 и 1000 броя ), представляващи възобновяеми източници на енергия в 

прогнозни размери между 100 и 120 кW/h. Придобитата енергия ще бъде използвана за 

обслужващи нужди. Съгласно императивните изисквания на оперативната програма, 

финансирането на възобновяеми източници е допустимо единствено при условие че добитата 

електроенергия се използва за собствени нужди. С оглед спецификата при експлоатацията на 

пречиствателните съоръжения е предвидено аварийно захранване за не повече от 12 часа, с 

дизел генератор на електроенергия с мощност между 50 и 100 кW/h., за което са необходими  

не повече от 250 литра гориво, съхранявани в сертифицирани контейнери. 

Всички отпадъци, генерирани при реализацията и експлоатацията на обекта, ще се 

съхраняват и управляват, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО). 

 Така заявено ИП попада в обхвата на т. 1, буква „е“ и т. 10, буква „н“ от Приложение 

2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване на 
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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 (ДВ. бр. 77 от 9 

Август 2002 г. и посл. изменения.) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ 

бр. 73/2007 г. и посл. изменения.). 

 Имотите – предмет на ИП, попадат в границите на следните защитени зони: 

1. BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата 

флора и фауна, обявена със Заповед № РД-278/31.03.2021 г. (ДВ. бр. 45/2021 г.).  

2. BG0002063 „Западни Родопи” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 

№ 835/17.11.2008 г. и актуализирана със Заповед № РД № 890/26.11.2013 г. на Министъра на 

околната среда и водите.  

 Внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за ОС. 

 

 ІII. 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 от 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-01-712-(3)/30.08.2021 г. и наш вх. № ПД-01-341-

(8)/30.08.2021 г., ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-2021 г.), 

ЗВ и подзаконовите нормативни актове към него, при спазване на дадените в становището 

условия.  

Според представената информация ИП (имоти с идентификатори 02837.17.382, 

02837.17.383, 028.17.384, 02837.17.385, 02837.17.386, 02837.17.387, 02837.17.388, 

02837.17.389 и 02837.17.390 по КККР на гр. Батак, общ. Батак) мястото на реализация на ИП 

попада в рамките на повърхностно водно тяло (ВТ) „Язовир Голям Беглик“ с код 

BG3MA600L138. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона „водосбор на 

р. Марица“ с код BGCSARI06, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ от ЗВ, 

включена в раздел 3, точка 3.3.1.2 от ПУРБ на ИБР.  

Имотът, предмет на ИП не попада и не граничи с пояси на санитарно-охранителна 

зона (СОЗ). 

Голяма част от ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Родопи – 

Западни“ с код BG0001030q определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в 

раздел 3, точка 3.5.1. на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Западни Родопи“ с код 

BG0002063, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в раздел 3, точка 3.5.2. 

на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите – ЗЗ „яз. Голям Беглик“ с код 

BG3DSWMA600L138, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, включена в раздел 3, 

точка 1 на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в рамките на подземно водно тяло  BG3G00000Pt047 - Пукнатинни води – 

Западно Родопски комплекс. 
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В подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, 

т. 3а от ЗВ. ИП не попада в уязвима зона за защита на водите, включена в раздел 3, точка 

3.3.1 от ПУРБ на ИБР. 

ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН)  в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно 

картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е от 

Закона за водите. 
  

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-341-(9)/15.09.2021 г. 

 Копие от указателното писмото до възложителя е изпратено до кмета на Община Батак и до 

БДИБР-Пловдив. 
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