
 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   

 

1
 

  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  
   Министерство  на  околната  среда  и  водите  
     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. 3/2011г.) 

 
РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  
„Изграждане на ферма за отглеждане на риба в рециркулационна система” 

в ПИ № 039313, м. „Гл. Бърдо/Папратта”, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, 
обл. Пазарджик 
 

 
 
с възложител: "МЕТАЛ – ПЛАСТ 2003" 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., посл. изм.-ДВ, бр. 32 от 24.04.2012 
г.) 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. 3/2011г.) 
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., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007г.).  

Във връзка с това възложителя е информиран писмено за следното: 
І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 
           Представеното от Вас инвестиционно предложение, включващо изграждане на 
ферма за отглеждане на риба в рециркулационна система в ПИ № 039313, м. „Гл. 
Бърдо/Папратта”, в землището на с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик, попада в 
обхвата на Приложение № 2, т. 1 буква „е” от 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.  
          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 
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обекти и дейности, които са свързани с основното намерение.  
2. Предвид чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС е необходимо да уведомите 

писмено кмета на Община Панагюрище и кмета на кметство Баня  за Вашето 
инвестиционно намерение, а засегнатото население чрез  средствата за масово 
осведомяване или по друг подходящ начин. Към информацията за преценяване, във 
връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 4, т. 5 на ЗООС трябва да 
представите документи доказващи извършените уведомления и проявения обществен 
интерес към предложението.  

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. 3 от 2011 г.). 

Съгласно внесената скица – имот 039313, землище на с. Баня, общ. Панагюрище, 
обл. Пазарджик, обект на инвестиционното предложение не попада в границите на 
защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 
от Закона за защитените територии. 

Така внесеното инвестиционно предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка 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., посл. изм. ДВ, бр. 3 от 11 януари 2011г.). 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС – за вероятната степен на въздействие 
на инвестиционното предложение върху защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”, ще 
бъде направена, след внасяне на искане за преценяване необходимостта от 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): 
1. Оценка на допустимостта на ИП спрямо целите за опазване на околната среда и 
мерките определени в Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски 
район (ПУРБ на ИБР) 

1.1. Характеристика и цел:  
Инвестиционното предложение предвижда „Изграждане на ферма за отглеждане на 

риба в рециркулационна система” в поземлен имот № 039313, с площ 1216 кв.м, в 
землището на с. Баня, общ. Панагюрище. Във фермата ще се отглежда риба във водни 
басейни изработени от пластмаса с включени филтри за поддържане добри показатели на 
водата, която циркулира във фермата. Фермата ще е с 400 тона годишен капацитет. Не се 
предвиждат поддържащи дейности в този имот и не се предвиждат изкопни работи. В 
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планираната инсталация ще се отглеждат риби – африкански и европейски сом. 
Басейни с риба за отглеждане и угояване със захранващи, отводняващи и 

изпразващи системи. 
 Басейни за съхранение на входяща прясна вода. 
 Механично пречистване с ламелени филтри с противоток. 
 Централен първичен резервоар. 
 Биологично пречистване с нитрификационни филтри. 
 Пресяване на концентрата от угояването и опазващ околната среда утайник. 
Очаквания годишен капацитет е 400 тона риба. 
Ползване на водоизточник сондаж, находящ се в непосредствена близост до имота с 

дебит 0.5 л/сек. С разрешително за ползване от Басейнова дирекция подадено от „Метал 
пласт 2003” ЕООД. Заявената вода за ползване е 0.48 л/сек. 

Очакваните количества отпадъчни води са: 
 Обем на отходните води – 10 000 кубика годишно. 
 Обем на утайките – 1 000 кубика годишно. 
 Работен обем на утайката – 70 кубика годишно. 
Всички отпадни води на инсталацията за отглеждане на риба се оттичат в утайник, 

който се намира извън сградата. Чистата вода идва от водопровод. 
Сухата маса от утайника се използва за торене, защото е тор с високо качество. 
Фекалните води от битовия сектор ще бъдат пречиствани в локално съоръжение с 

капацитет 50 еквивалент жителя, с входящо водно количество БФВ до 10 м³ на 
денонощие. 

Пречистените отпадни води ще бъдат използвани за напояване на съседна овощна 
градина. 
      1.2. Местоположение 

Според представената в уведомлението скица, мястото на реализация на ИП попада в 
повърхностно водно тяло (ВТ) „Панагюрска Луда Яна от Панагюрище до вливане 
на Стрелчанска Луда Яна”, с код BG3MA700R150. ИП попада в чувствителна зона по 
чл. 119а, ал. 1, т. 3 буква „б” от ЗВ, описана в Раздел 3, на ПУРБ на ИБР. ИП не засяга 
защитени зони, по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 5.1. 

ИП попада в рамките на подземно водно тяло BG3G00000К2029 – Пукнатинни води 
– Г. Малинско – Панагюрски район. 

В подземните водни тела има определении 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 ПУБР на ИБР. 

1.3. Състояние и цели за опазване на околната среда  
Повърхностно водно тяло с код BG3MA700R150 е определено в много лошо 

екологично състояние и добро химично състояние. Целта за опазване на околната среда 
за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава Х, Раздел ІІІ на ЗВ) е 
постигане на добро екологично състояние до 2021г. и запазване на добро химично 
състояние, и постигане целите на зоните за защита на водите.  

Съгласно Раздел 4, точки 2.1 и 2.2 от ПУРБ на ИБР подземно водно тяло 
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BG3G00000К2029 е в лошо химично състояние във връзка с повишено съдържание на 
аммоний (съгласно стандарти по Наредба №1/ 10.10.2007 г. за проучване, ползване и 
опазване на подземните води /ДВ, бр. 87/ 2007 г., изм. ДВ, бр. 2/2010 г./ и определении 
ПС) и добро количествено състояние. 

Целта за опазване на околната среда за подземно водно тяло BG3G00000К2029 е 
понижаване съдържанието на аммоний.  

1.4. Мерки в ПУРБ на ИБР.  
Мерките за постигане на целите за опазване на повърностните и подземните водни 

тела са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР, за конкретното ИП 
няма предвидени забрани и ограничения, описани в Раздел 7.  

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 нататъшно замърсяване на водите във ВТ „Панагюрска Луда 
Яна от Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна” с код  BG3MA700R150 от 
дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.  

 Пречистените отпадни води използвани за поливане да бъдат съобразени с 
изискванията на Наредба № 18/27.05.2009г. за качеството и водите за напояване на 
земеделски култури. 
2.    Забрани и ограничения предвидени в ЗВ по отношение на ИП. 

Конкретното ИП подлежи на разрешителен режим по ЗВ (чл. 46, ал. 1, т. 2). 
3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия.  

За водно тяло с код BG3АR900R034 в БДУВ ИБР не съществува систематизирана 
информация за проекти от характера на настоящото ИП.    
4. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземното водно тяло, от 
което се предвижда водовземане, опасност от замърсяване на подземните води в процеса 
на изграждане на нови кладенци и изисквания за предотвратяването на замърсяването. 
Според уведомлението за инвестиционно предложение ще се ползва вода от 
водоизточник – сондажен кладенец, находящ се в непосредствена близост до имота. 
Съгласно чл. 50, ал. 7, т. 2 от ЗВ, водовземане от подземни води, чрез съществуващи 
водовземни съоръжения подлежи на разрешителен режим. 
5.    Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 
екосистеми. 

Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните 
екосистеми е преценена като незначителна, с основен мотив мащаба на ИП.  

 
 
Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Панагюрище, Кметство Баня и БДУВ ИБР – Пловдив. 
 
        /                     /инж. А. Горчева 


