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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/(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. 94/2012г.) 
 

 

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

 „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на риба“ в имот № 000898, 

в землището на с. Величково, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ“ ООД 

  

 

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 ноември 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 

Предмет на инвестиционното предложение е интензивно отглеждане на  риба и други 

аквакултури в ПИ № 000898 с начин на трайно ползване  - Рибарник, в землището на с. 

Величково, общ. Пазарджик с площ на имота 229,493 дка.  

Предвижда се производство на риба в басейни, включени в рециркулационна 

система, като всички съоръжения ще са разположени в халета. Басейновото стопанство 

представлява система от басейни, във всеки от които се подава чиста вода. 

Рециркулационната система включва следните процеси: водата от басейните, замърсена с 

рибешки фекалии и остатъци от фураж се филтрира от филтър за твърди частици и след 

това се транспортира до биофилтъра, където амоняка и нитратите се обработват 

бактериално, след което водата се обработва с УВ лъчи, обогатява се с кислород и се връща 

в басейните. Тази рециркулация ограничава до минимум необходимостта от непрекъснато 

подаване на нова вода, каквато е практиката в много разпространените у нас пъстървови 

басейнови стопанства. Подаването на чиста вода е сведено до 6-10% за денонощие. 

Процесите на филтрация ограничават замърсяването на водата и дават възможност да се 
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контролират всичките и най-важни параметри. Така на рибата може целогодишно да се 

осигуряват оптимални условия за развитие – постоянна температура, кислород и др. 

Видовете риба, които ще се отглеждат са шаран, езерен рак, европейски сом, лин, 

бяла риба, руска есетра, талапия, пангасиус, нилски костур, африкански сом, американски 

сом, веслонос, европейска змиорка, щука, костур, бял и пъстър толстолоб, бял амур, моруна, 

чига, сибирска есетра, пъстърва и ивичен костур. 

Планираният капацитет на стопанството е 2000 тона риба, а очакваната 

производителност на годишна база е 1800 тона. Общата използвана площ за конкретната 

инвестиция ще е в рамките на 40 декара. 

Обектът се намира в непосредствена близост до пътя на с. Величково, като за 

обслужването му ще се ползва съществуващата пътна инфраструктура без промяна и без 

изграждане на нова такава. Електроснабдяването ще се осъществява от собствено изграден 

трафопост в рамките на имота.  

Вода за питейни нужди ще се осигурява, чрез диспенсъри. За нуждите на рибното 

стопанство се предвижда използване на вода от напоителен канал  “Алеко поток” на 

„Напоителни системи“ ЕАД Пазарджик, захранващ рибарника и до момента. Като друга 

алтернатива се предвижда и използването на вода от собствен водоем,  водата в който е по-

чиста и с по-добри химически показатели, което я прави по-подходяща  за предвижданото 

ИП. Необходимите количества вода са до 40 м
3
 на денонощие или 14 600 м

3
 годишно. 

Производствените отпадъчни води ще са около 10 % от производствения капацитет 

на ден или около 2000 м
3
 дневно. Същите, след рекултивацията и филтрирането им, ще 

бъдат използвани за напояване на тополови и други насаждения в близост до водоема. 

За битово-фекалните отпадъчни води се предвижда поставянето на химическа 

тоалетна, която периодично ще се обслужва от оторизирана фирма. 

  Технологията за отглеждане на риба в басейни с рециркулация на водата 

представлява безотпадна биотехнология. Натрупаните във филтрите биоотпадъци са 

висококачествен тор, който поради високото ниво на усвояемост на фуражите е в 

ограничени количества. Същият ще се изкупува от производители на цветя и зеленчуци, за 

което възложителят има предварително поети ангажименти. 

 Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 2, т. 

1, буква „е”  на Закона за опазване на околната среда (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. 

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, 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.  

 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 Величково за Вашето инвестиционно намерение.  

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

ал. 4, т. 5 на ЗООС, Вие трябва да отразите резултата от обществения интерес, ако такъв е 

бил проявен и да представите документи доказващи извършените уведомления от 

Община Пазарджик и Кметство Величково. 
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Обръщаме внимание на Община Пазарджик и Кметство Величково, 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 за изразяване на становища от заинтересувани лица. 

В срок до 3 дни от изтичане на определения срок Община Пазарджик и Кметство 

Величково, изпращат служебно резултатите от обществения достъп, в т.ч. и начина на 

тяхното осигуряване на РИОСВ-Пазарджик. 

 ІІ. 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 

 Предвижда се изграждане на система от басейни включени в рецикулационна 

система, съоръженията ще са разположени в халета. Целта на настоящето предложение е 

производство в посочения имот (имот № 000898) е интензивно отглеждане на риба и други 

аквакултури.  

 1.2. Местоположение: 

 Според представената информация в уведомлението, ИП попада в границите на 

повърхностно водно тяло „р. Марица от гр. Белово до р. Тополница и ГОК 13-К1(ГК1)“ с 

код BG3MA790R157.  

ИП попада в рамките на подземно водно тяло  BG3G000000Q013 – Порови води в 

Кватернер  - горнотракийска низина. ИП попада в чувствителна и уязвима зона по чл. 

119а, ал. 1, т. 3, буква „а“ и „б“ от ЗВ – ЗЗ „Рибарници Звъничево“ с код BG0002069 и ЗЗ 

„Река Марица“ с код BG0000578, включени в Раздел 3, точка 5 на ПУРБ на ИБР. 

 1.3. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:  
 Повърхностно водно тяло с код BG3MA790R157 е определено като силно 

модифицирано с лош екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за опазване 

на околната среда за водно тяло с код BG3MA790R157 (съгласно разпоредбите Глава Х, 

Раздел III на ЗВ) е постигане на  добър екологичен потенциал до 2021 г. и запазване на 

добро химично състояние. 

 1.4 Мерки на ПУРБ на ИБР 

 Мерки за постигане на целите за опазване на подземните и повърхностните водни 

тела са описани в приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР.  

Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР 

и постигане на целите на околната, като се спазват следните условия: 

1. Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземни водни тела от 

дейностите по реализиране и експлоатация на ИП. 

2. Пречистените отпадъчни води да отговарят на изискванията на Наредба № 

18/27.05.2009 г. за качеството на водите  за напояване на земеделските култури. 

  

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

     В Закона за водите няма забрани предвидени по отношение на конкретното ИП.   

  3. Информация за съществуващи и разрешени въздействия от характера на 

ИП. 
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 Съгласно наличната систематизирана информация в БДИБР, за водното тяло има 

издадени 6 бр. разрешителни за ползване на повърхностен воден обект с цел рибовъдство и 

свързани с него дейности. 

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

  Подземно водно тяло с код BG3G000000Q013е в добро количествено състояние. 

5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните 

екосистеми. 
   Степента на въздействие от реализацията на ИП върху водите и водните 

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

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

разнообразие (ЗБР): 

Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 31 на Закона за 

биологичното разнообразие (ДВ. бр. 77 от 9 Август 2002 г., изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 

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 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, обект на ИП, попада в защитени зони – 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 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 

от 09.03.2007 г.) и BG0002069 „Рибарници Звъничево“, за опазване на дивите птици, 

обявена със заповед № РД-803/04.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 

бр. 106 от 12.12.2008 г.). 

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

инвестиционното предложение върху защитени зони BG0000578 „Река Марица” и 

BG0002069 „Рибарници Звъничево“ от Националната екологична мрежа/НАТУРА 2000, ще 

бъде направена след внасяне на искане за преценяване на необходимостта от ОВОС.  

  

 Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено до кмета на 

Община Пазарджик, Кметство Величково и БД ИБР – Пловдив                              
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