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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:  

„Реконструкция и модернизация и повторно въвеждане в експлоатация на рибарник 

върху територията на изоставени рибарници на площ 650 дка и 6 750 м² площадка за ползване, 

като административна и производствена площ”, в землището на гр. Пазарджик и землището на 

с. Звъничево, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 
с възложител:  „ХЕБРОС-П” АД 

 

 

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 реконструкция и 

модернизация и повторно въвеждане в експлоатация на рибарник върху територията на 

изоставени рибарници на площ 650 дка и 6 750 м² площадка за ползване, като административна 

и производствена площ, в землището на гр. Пазарджик и землището на с. Звъничево, общ. 

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 обекти и дейности, които са 

свързани с основното намерение.  

В искането за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС следва да 

уточните в кои имоти ще се осъществи ИП и да внесете координати за тях. 
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Обръщаме Ви внимание, че е констатирано следното разминаване в представената 

информацията: 

Ø  В уведомление, подадено по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка за въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) с вх. № КД-01-

1753/10.04.2013 г. не е посочено в кои имоти ще се осъществи инвестиционното 

предложение.  

Ø  В уведомление, подадено по реда на чл. 10 от Наредбата за ОС, са посочени номера на 7 

имота: 5.31, 5.53, 7.86, 7.87, 7.88, 7.89, 90, за които може да се предположи, че са 

идентификатори от кадастрална карта, при което им липсват първите цифри, 

обозначаващи ЕКАТТЕ, а при имот означен с числото 90, липсва и втората част от 

идентификатора. 

Ø  От друга страна в уведомление, приложено към преписката, адресирано до г-н Тодор 

Попов, кмет на община Пазарджик, като площадка на ИП са посочени имоти със 

следните идентификатори: 55155.2.140, 55155.5.52, 55155.5.53, 55155.7.86, 55155.7.87, 

55155.7.88, 55155.7.89, 55155.7.90, 55155.5.47 и 55155.5.31, при което, ако се 

предположи, че това са същите имоти, като тези в уведомлението подадено по реда на 

чл. 10 от Наредбата за ОС, изписани вече в целия си размер, се установява, че има три 

имота повече – 55155.2.140, 55155.5.52 и 55155.5.47 спрямо уведомлението. 

Ø  От трета страна към преписката има приложени координати за 8 имота със следните 

идентификатори: 55155.2.140, 55155.5.47, 55155.5.52, 55155.5.53, 55155.7.87, 55155.7.88, 

55155.7.89 и 55155.7.90 по кадастралната карта на гр. Пазарджик, от които: 

- имот с идентификатор 55155.5.47 попада в границите на защитена зона BG0002069 

„Рибарници Звъничево” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-

803/4.11.2008 г.на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 106/2008 г.); 

- имоти с идентификатори 55155.2.140, 55155.5.52, 55155.5.53, 55155.7.89, 55155.7.87, 

55155.7.90, 55155.7.88 попадат в границите на защитени зони BG0002069 „Рибарници 

Звъничево” и BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания и 

на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приета от 

Министерски съвет с Решение  № 122 /2007 г.  (ДВ бр. 21/ 2007 г.). 

2. Предвид чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за изясняване на обществения интерес по чл. 

6, ал. 1 е необходимо: 

2.1  Вие да осигурите обществен достъп до информацията по приложение № 2 чрез 

поставяне на съобщение на интернет страницата Ви и/или по друг подходящ начин за най-

малко 14 дни за изразяване на становища от заинтересувани лица.  

2.2 Не по - късно от едновременното внасяне на искането по чл. 6, ал. 1 да представите 

копие на хартиен и електронен носител на информацията по приложение № 2 на Община 

Пазарджик и Кметство Звъничево за Вашето инвестиционно намерение.  

В информацията за преценяване, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 93, ал. 

4, т. 5 на ЗООС и чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС трябва да отразите резултата от 

обществения интерес, след изтичането на 14 дневния срок от Вашето обявяване и да 

представите документи доказващи извършените уведомления от Вас, Община Пазарджик и 

Кметство Звъничево.  

Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Звъничево, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на 

информацията по приложение № 2 да осигурят обществен достъп до същата за най-малко 14 

дни като поставят съобщение на интернет страницата (ако има такава) и/или обществено 

достъпно място в сградата на общината и кметството за изразяване на становища от 

заинтересувани лица. В срок до 3 дни от изтичане на определения срок, Община Пазарджик и 

Кметство Звъничево изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина 

на тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

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

разнообразие (ЗБР): 
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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.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. ДВ, бр. 94/ 2012 г.). 

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. 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. Целта на ИП е реконструкция и модернизация и повторно 

въвеждане в експлоатация на рибарник върху територията на изоставени рибарници на площ 

650 дка. Предвиждат се следните дейности: цялостно почистване на рибарниците от тревиста, 

храстова и дървесна растителност; премахване на хумусния пласт до достигане на строителна 

почва; Оформяне на откосите на езерата за предотвратяване на бъдещото им свличане и 

затлачване на работния обем; Обличане на рибарника с геомембрана и геотекстил с цел защита 

на откосите от ерозия и тяхното стабилизиране; реконструкция и ремонт на вододовеждащите и 

водоотвеждащите съоръжения към рибарниците, както и всички съоръжения към тях.  Рибното 

стопанство ще бъде непълносистемно, предвижда се отглеждане на поликултура от шаран, бял 

амур и бял толстолоб и др. Водоснабдяването на рибарниците е предвидено да се извършва 

чрез канална подземна и надземна система на „Напоителни системи клон Тополница” ЕАД. 

Отвеждането на водите от рибарниците ще се осъществява чрез съществуващи съоръжения в р. 

Марица, като няма да бъдат изграждани допълнителни такива. Общо годишно ще бъдат 

използвани около 470 000 м 
3
. Формираните битови отпадъчни води ще постъпват в 

съществуващата септична яма, която се почиства ежемесечно. Не се предвижда 

съществуващите сгради да бъдат използвани за производствени цели и да се включват към ВИК 

мрежата и няма да генерират отпадъчни води.  

1.2. Местоположение. Според представената в уведомлението информация(скици на имоти) 

мястото на реализация ИП попада във повърхностно водно тяло (ВТ) „р. Марица от гр.Белово 

до  р.Тополница и ГОК 13 - К1(ГК1)” с код BG3MA790R157. ИП попада в границата на зона за 

защита на водите(чувствителна зона) съгласно чл. 119а, ал.1, т. 3 б)  от ЗВ, и в границите на 

зони за защита на водите съгласно чл. 119а, ал.1, т. 5 от ЗВ(Раздел 3, т точка 5.2.) – ЗЗ 

„Рибарници Звъничево” с код BG0002069 и ЗЗ „Река Марица” с код BG0000578. 

1.3. Състояние на водното тяло. ВТ код BG3MA790R157 е определено като силно 

модифицирано в лош екологичен потенциал 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  добър екологичен потенциал до 2021 г. и запазване на добро химично състояние, 

както и постигане целите на зоните за защита на водите.  

1.3. Предвидени мерки в ПУРБ. Мерките са описани в Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на 

ИБР, като няма предвидени забрани за дейности от характера на настоящото ИП. Има 

предвидена мярка касаеща настоящото ИП – „Стопанисване на микроязовири с цел опазване на 

местообитания на птици в зоните за защита на водите” за Рибарници Звъничево. 

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

 Конкретното ИП подлежи на разрешителен режим съгласно ЗВ.  
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Заключение: Така представеното инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка 

на ПУРБ на ИБР и Закона за водите при спазване на следните условия: 

• Стопанисване на рибарниците с цел опазване на местообитания на птици; 

• Битовите отпадъчни води да постъпват във водоплътна изгребна яма и да се предават на 

лицензирана фирма за пречистване.   

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

За река Марица в района на настоящото ИП, БДУВИБР не разполага със систематизирана 

информация за ИП от характера на настоящото. 

4. Информация за свободни водни ресурси от подземното водно тяло. 

ИП не предвижда водовземане от подземни води. 

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

Степента на въздействие от реализацията на конкретнот ИП върху водите и водните 

екосистеми не може да бъде преценена на този етап от процедурата.  

 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик, 

Кметство Звъничево и БДУВ ИБР-Пловдив 

 

        /                     /инж. А. Горчева 


