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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. 3/2011г., изм. и доп. ДВ бр. 

94 от 30 ноември 2012г.) 
 

РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение:  

„Изграждане на люпилня, предприятие за преработка на риба, предприятие за 

производство и гранулиране на рибно брашно и пречиствателно съоръжение за отпадъчни 

води” в ПИ № 039314, м. „Голо бърдо/Папратта”, землище на с. Баня, община Панагюрище 

като разширение на инвестиционно предложение за „Разширение на  ферма за отглеждане на 

риба в рециркулационна система в  ПИ № 039313 с изграждане на ферми за отглеждане на риба 

в рециркулационна система в ПИ № 039312 и в ПИ № 039309, м. „Гл. бърдо/Папратта” в 

землището на с. Баня, общ. Панагюрище 

 

 

с възложител: „ФИШБОН” 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. 94 от 30 ноеври 2012 г.) 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.).  

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 люпилня, 

предприятие за преработка на риба, предприятие за производство и гранулиране на рибно 

брашно и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води” в ПИ № 039314, м. „Голо 

бърдо/Папратта”, землище на с. Баня, община Панагюрище като разширение на инвестиционно 

предложение за „Разширение на  ферма за отглеждане на риба в рециркулационна система в  

ПИ № 039313 с изграждане на ферми за отглеждане на риба в рециркулационна система в ПИ 

№ 039312 и в ПИ № 039309, м. „Гл. бърдо/Папратта” в землището на с. Баня, общ. Панагюрище 

с издадено Решение ПК-07-ПР/2013г.за преценяване на необходимостта от ОВОС, попада в 

обхвата чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и 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 
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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 и не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да предоставите 

копие на хартиен и електронен носител на Община Панагюрище и Кметство Баня за Вашето 

инвестиционно намерение. 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., изм.и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.) 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.и доп. ДВ, бр. 94/ 2012 г.). 

Площадката на инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии. 

Инвестиционното предложение е допустимо по смисъла на чл. 12 от Наредбата за ОС. 

Преценката по чл. 15 от Наредбата за ОС - за вероятната степен на въздействие  на 

инвестиционно предложение върху защитени зони от мрежата „Натура 2000”, ще бъде 

направена след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от оценка на 

въздействието върху околната среда.  

              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. ИП попада във водосбора на повърхностно водно тяло „Панагюрска Луда Яна от 

Панагюрище до вливане на Стрелчанска Луда Яна” с код BG3MA700R150. В повърхностните 

водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите 

(ЗВ), като местоположение на ИП попада в чуствителна зона. ИП не попада и не граничи с 

пояси на СОЗ и в неговия обсег няма водоизточници за питейно-битово водоснабдяване. 

1.2. Целта на инвестиционното предложение е изграждане на Люпилня за производство на 

зарибителен материал от африкански сом на площ от 300 кв.м., Предприятие за преработка на 

риба, Предприятие за производство и гранулиране на рибно брашно с капацитет 1200тона 

годишно и площ 630 кв.м. и Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води. 

1.3. Повърхностно водното тяло (ВТ) с код BG3MA700R150 е определено кота тяло с 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 доброто химично състояние. Конкретните 

цели са намаляване на индустриалното замърсяване и отстраняване ефекта от стари замърсявания 

от рудодобивната дейност, намаляване на биогенното замърсяване от градски отпадъчни води и 

дифузното замърсяване от селското стопанство. Физикохимичните показатели, които са с 
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отклонение от стандартите за качество са: рН, Азот амониев, Азот нитритен, Фосфати, Азот 

Келдал и Мед.  

1.4. Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в 

Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. В Приложение № 7-3 към Раздел 7 на ПУРБ на 

ИБР за водно тяло с код BG3MA700R150 няма предвидени мерки, отнасящи се до конкретното 

инвестиционно предложение.  

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на 

целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при условие 

недопускане заустване на отпадъчни води неотговарящи на нормативните изисквания на 

българското екологично законодателство и замърсяване на повърхностното и подземно водни 

тела.   

2. Забрани и ограничения, предвидени в ЗВ, по отношение на този вид ИП. 

  В Закона за водите няма предвидени забрани и ограничения по отношение на ИП за 

изграждане на „Люпилня, предприятие за преработка на риба, предприятие за производство и 

гранулиране на рибно брашно  и пречиствателно съоръжение за отпадъчни води”.   

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

 За водно тяло с код BG3MA700R150 в района на площадката няма издадени действащи 

разрешетилни за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води от сродна дейност в 

повърхностни водни обекти.   

4. Информация за свободните водни ресурси  от подземното водното  

Обектите от ИП ще се захранват с вода от съществуващ сондаж с действащо разрешително за 

водовземане № 31520334/11.10.2012 (1 брой тръбен кладенец). Не се предвижда изграждане на 

нови съоръжения за водовземане от подземни води. 

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми. 

Реализацията на ИП за изграждане на люпилня, предприятие за преработка на риба, 

предприятие за производство и гранулиране на рибно брашно и предвижданото заустване на 

отпадъчните води след пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, има вероятност да 

окаже значимо негативно въздействие върху водното тяло поради следните мотиви: 

1. Неподходящо подбран приемник за отпадъчните води (стоящи води – язовир „Върбишки 

дол”) с малък обем и ниска асимилативна способност на този повърхностен воден обект. 

Язовир „Върбишки дол” е общинска публична собственост, за заустването следва да има 

и съгласие на община Панагюрище. 

2. ИП е предвидено да бъде реализирано в повърхностно водно тяло с много лошо 

екологично състояние с превишения по биогенните показатели. 

3. Без подходящо биологично пречистване на биоразградимите органични замърсители, 

емисионните ограничения за заустване в повърхностни водни обекти не могат да се 

постигнат. В разрешителното за заустване по ЗВ, индивидуалните ограничения ще са по-

строги в съответствие с чл. 35 (7) от Наредба № 2 от 8 юни 2011г., за повърхностно 

водно тяло – приемник на заустваните отпадъчни води, за което има поставени целите за 

опазване на околната среда. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Панагюрище и Кметство Баня.. А. Горчева 


