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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/  (приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. 

и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 

11.01.2011 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.,  

бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г.) 
  

РИОСВ–Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за 

инвестиционно предложение:  

 

Изграждане на рибарник в ПИ № 122001, м. „Елшика“, землището на с. Щърково, 

общ. Лесичово, обл. Пазарджик и свързания с него ПУП – ПРЗ за промяна предназначение 

на земеделска земя 

 

с възложител: Г.Н.Ш. 

 
 

 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 

Съгласно представената информация от възложителя, за реализиране на 

инвестиционното предложение ще се процедира Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за ПИ 

№ 122001, местност „Елшика ”, землището на с. Щърково, общ. Лесичово, обл. Пазарджик и 

отреждането му в УПИ I-001- за рибарници. 

Проектът за ПУП – ПРЗ се изработва на основание решение на общински съвет 

Лесичово  № 242/27.01.2017 г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124а, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

Подробните устройствени планове попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 

във връзка с ал. 1 от ЗООС и съобразено с изискванията на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за 

ЕО) следва да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка (ЕО), т.к. очертават рамката за бъдещо развитие на 

инвестиционно предложение по Приложение № 2 от ЗООС. 
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 ПУП - следва да се одобрят с решение на общински съвет към Община Лесичово, 

предвид което и съгласно чл. 4, т. 2 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за процедурата 

по ЕО е директорът на РИОСВ-Пазарджик. 

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на рибарник (водоем за 

развъждане и отглеждане на риба) и обособяване на нов УПИ I-001- за рибарници на площ 

от 14 дка. 

Водоснабдяването на обекта  с необходимото количество вода за осъществяване на 

стопанската дейност ще се използват от ГНК „Лесичово – Стряма“, в размер на 22904.640 

м
3
, съгласно договор  за доставка на вода № 3/10.04.2017 г. За питейни нужди ще се доставя 

бутилирана  вода. 

Електроснабдяването на обекта ще се осъществява чрез изграждане на нов СБ стълб, 

монтиран на подходящо място в участъка между стълб 74/14 и 74/15, извод СН“Сарая“, 

подстанция „Септемврийци“, съгласно съгласно предварителен договор за присъединяване 

към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.   

Отпадъчните води ще бъдат отвеждани в съществуваща улична канализация.                                                                                                                   

Пътният достъп до обекта в новообразувания УПИ ще се осъществява чрез полски пътища 

ПИ № 000061, ПИ № 000063, ПИ № 000056. 

По време на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще 

се генерират отпадъци, които ще се третират по реда на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО). 

 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.  

 Съгласно чл. 91, ал. 2 на ЗООС, директорът на РИОСВ-Пазарджик допуска 

извършване само на една от оценките по глава шеста – оценка за въздействието върху 

околната среда (ОВОС) на ПУП-ПРЗ, т.к. ОВОС обхваща освен имотът предмет на ПУП-

ПРЗ и всички съпътстващите дейности по изграждането на рибарника. 

 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. При прегледа на внесената документация не са открити документи за извършено 

от Вас писмено уведомяване, във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС на кметовете 

на Община Лесичово и с. Щърково, и на 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. 

3. 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 Лесичово и Кметство Щърково 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 Лесичово и Кметство Щърково. 
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Обръщаме внимание на Община Лесичово и Кметство Щърково, предвид 

изискванията на чл. 6, ал. 10 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 Лесичово и Кметство Щърково, 

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.  Местоположение: 

  Според представената информация в уведомлението (скици на имот на ПИ № 122001 и 

в землище на с. Щърково),  ИП попада в границите на повърхностно водно тяло „Река 

Тополница от язовир Тополница до устие“ с код BG3MA800R225. ИП попада в границите 

на зона за защита на водите чувствителна зона „водосбор на река Марица“ с код BGCSARI06 

определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, описани в Раздел 3, точка 3.3.2 на 

ПУРБ на ИБР. 

2. Състояние на водните тела и цели за опазване на околната среда:  

 Повърхностно водно тяло с код BG3MA800R225 е определено като силно 

модифицирано с умерен екологичен потенциал и добро химично състояние. Целта за 

опазване на околната среда за конкретното водно тяло (съгласно разпоредбите на Глава Х, 

Раздел III на ЗВ) е по-малко строга цел по Макрозообентос, Макрофии, Mn, Cu и опазване на  

добро химично състояние. 

3.  Мерки на ПУРБ на ИБР 
   Мерките за постигане на целите за опазване на водните тела са описани в 

Приложенията към Раздел 7 на ПУРБ на ИБР. В Приложение № 1, към раздел 7 на ПУРБ на 

ИБР е предвидена мярка с наименование: Изпълнение на програма за собствен мониторинг 

във връзка с отглеждане на аквакултури, действие за изпълнение на мярката: 1. Поставяне 

на условие в издадените разрешителни за ползване на воден обект и/или за водовземане с 

цел отглеждане на аквакултури за провеждане на ссобствен мониторинг във връзка с оценка 

на натиска от различни форми на сладководното рибовъдство. Мярката е с код DP_5_1. 

  Заключение: Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ 

на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните 

условия: 

1. По време на експлоатацията на обекта, да се провежда собствен мониторинг във 

връзка с оценка на натиска върху повърхностни води от различните форми на 

сладководното рибовъдство. 

2. На етап издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, да се 

изготви оценка на качеството на заустваните води от дейността отглеждане на риба, 

съобразно дефиницията в § 1, т. 6 от ДР на Наредба № 2 от 08.06.2011 г., с цел 

преценка за необходимостта от издаване на разрешително за заустване на отпадъчни 

води в повърхностни води, съгласно чл. 46, ал.1, т.3 от ЗВ.  

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

     За частта водовземане от повърхностен воден обект, ИП подлежи на разрешителен 

режим съгласно чл. 44, от ЗВ. 

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

За ВТ с код BG3MA800R225 има издадени 2 разрешителни за ползване на 

повърхностен воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. 
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6.  Информация за свободните водни ресурси от подземното водно тяло. 

 Не се предвижда водовземане от подземни води. 

 IІІ. 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 (ЗБР) 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., посл. изм. ДВ. бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.). 

Имотът, предмет на ИП, НЕ ПОПАДА в границите на защитени зони от мрежата 

„НАТУРА 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените 

територии. Намира се в близост до защитена зона BG0002069 „Рибарници Звъничево” за 

опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-803 от 4 ноември 2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.106 от 12.12.2008 г.), от които отстои на не 

по-малко от 5,76 km. 

 

Копие от уведомителното писмо до възложителя е изпратено и до Община 

Лесичово, Кметство  Щърково и БДИБР-Пловдив 
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