РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о на о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
Регионална инспекция по околна среда и водите - гр.Пазарджик
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕШЕНИЕ № 004-ОС /2011 г.
азарджик
Изх. N°
за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие
/
На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие и § 14 от Преходни
и Заключителни
разпоредби
към Закона за изменение и допълнение
на Закона за
биологичнотго разнообразие (ДВ, бр.52 от 29.06.2007) и във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 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) (ДВ, бр.73/2007 г)., представено уведомление с вх. № КД-014385/20.12.2010 г. и издадено съгласувателно решение № ПК-19-ПР от 17.04.2007 г. на
Директора на РИОСВ-Пазарджик
РЕШИХ:
Съгласувам инвестиционно предложение (ИП) „Садкова инсталация за отглеждане
на риба в плаващи мрежени клетки (садки) в яз. „Батак", което няма вероятност да
окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете предмет на опазване в защитени зони от мрежата "НАТУРА 2000".
Местоположение: Акватория от язовир „Батак" в землището на гр. Батак, община Батак,
област Пазарджик с координати в координатна система 1970 г., както следва:
Координати на характерните точки на акватория яз. „Батак"
(Координатна система 1970 г.)

№
47
59
58
61
60
63
62
48

X
4521487.738
4521518.590
4521617.256
4521476.970
4521517.676
4521685.089
4521674.405
4521616.362

Y
8570146.028
8570145.749
8570137.949
8569634.835
8570044.421
8570132.731
8569630.764
8570038.926

Възложител: „Д.А.В." ЕООД с адрес, ул. "Данаил Юруков" № 12А, гр. Пловдив - 4000, обл.
Пловдив.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. В границите на площта от 100 дка от акваторията на яз. „Батак", определена с точките
с горепосочените координати, се предвижда обособяване на обект за аквакултури,
който включва 22 бр. основни (производствени) плаващи мрежени клетки (садки), 2
бр. технологични (спомагателни) клетки, 2 бр. понтона с дължина 100 м всеки,
заемащи площ от около 10 дка. Предвижда се култивиране по технологията за
интензивно развъждане на риба в мрежени садки на местни видове, характерни за
ихтиофауната на страната и района: шаран, пъстърва, сом, есетрови риби и други.
2. Площта - обект на инвестиционното предложение отстои на 250 м от границата на
най-близката защитена зона BG 0001030 „Родопи-Западни".
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3. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на чл. 5 от
Закона за защитените територии и е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата.
4. Представеното инвестиционно предложение е подложено на преценка необходимостта
от извършване оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), тъй като попада
в обхвата на Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на Закона за опазване на
околната среда и с Решение ПК-19-ПР от 17.04.2007 г. на Директора на РИОСВПазарджик е постановено да НЕ се извършва ОВОС на ИП.
Преценката за вероятната степен на отрицателно
защитената зона се основава на следните мотиви:

въздействие

върху

1. Площта от акваторията на яз. Батак - обект на инвестиционното предложение НЕ
ПОПАДА в границите на защитени зони от Националната екологична мрежа
„НАТУРА 2000" и НЕ ЗАСЯГА техни ключови елементи.
2. Няма да има генериране на емисии и отпадъци, които да окажат значително
отрицателно въздействие върху защитени зони;
3. Няма да има кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на
опазване на защитени зони и няма да има фрагментация на местообитание или
популация на видовете - предмет на опазване в защитени зони, тъй като площадката
на ИП не представлява природно местообитание и/или местообитание на видове предмет на опазване в защитени зони.
4. Реализацията на ИП няма да окаже безпокойство на видове - предмет на опазване в
защитени зони;
5. Няма да бъде нарушен благоприятният природозащитен статус на местообитанията
или видовете - предмет на опазване в защитени зони.

Осъществяването на ИП „Садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежени
клетки (садки) в яз. „Батак" в акваторията на язовир „Батак" в землището на гр. Батак,
община Батак, област Пазарджик се съгласува при следните
УСЛОВИЯ:
1. Да бъдат осигурени химични тоалетни за обслужващия и охранителен персонал.
2. Да не се допуска заустване на отпадни води (производствени и битово-фекални) във
водите на яз. „Батак".
3. При генериране на отпадъци, последните да се третират в съответствие с
изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите му
нормативни актове.
При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението, или на някои от
обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият
възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от
настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред
министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Пазарджик по реда на
Административно-процесуалния кодекс.

Дата:

21.01.2011 г.
ИНЖ. НИКОЛАЙ J&
Директор РИОСВ
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