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РЕ П УБЛИ К А  БЪ Л ГАРИ Я  
   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., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм., бр. 3 

от 5.01.2018 г., в сила от 9.01.2018 г.,) 
 

 

   РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Създаване и изграждане на аквапоник стопанство“ в УПИ I-392, 393 Комплекс за 

приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ТЪРКАЛАНИ“ ООД 
  

 

 Приемаме представеното от Вас уведомление за цитираното по-горе инвестиционно 

предложение като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 

95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда 

(Наредба за ОВОС) и чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 10 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 

предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС). 

 На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата 

за ОС Ви уведомяваме за следното: 

І. По отношение на изискванията на глава шеста на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС): 

 С разглежданото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на 

аквапоник стопанство в УПИ I-392, 393 Комплекс за приключения и отдих, кв. 37 по плана 

на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик. Аквапониката е сравнително нов метод 

и представлява съвместно отглеждане на риби и растения в симбиоза. Същността му се 

състои във взаимното оползотворяване на отпадъците от жизнената дейност на двете групи 

участници в процеса. Описание на процесите, които още протичат в аквапоник 

стопанството, предмет на настоящето ИП: 

 В малък басейн, с обем 5 м3 ще се отглеждат около 800 риби. Тяхното изхранване ще  

е фуражно. Когато достигнат зрялост (около 800 гр.) те ще отиват за продажба, а на тяхно 

място ще се зареждат малки екземпляри. Видът риба, която ще се отглежда ще бъде шаран. 

 Второто звено ще бъде биохидроблок. Планктонът от рибите ще се преобразува по  
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биохимичен път  от нитрити в нитрати и в хранителен бульон и ще се довежда до корените 

на растенията. 

 Третото звено в хидропониката ще бъде оранжерията с растенията. Те няма да бъдат  

засадени в почва, а ще се прихващат към плаващи в плитки легени платформи, около които 

ще циркулира тласкания от хидроблока бульон, предавайки хранителните си вещества в 

корените на растенията, след което цикълът се повтаря. Селскостопанските култури ще 

бъдат листни – мента, чубрица и луковични – шафран.  

Мащабите на стопанствата ще са следните: 5 м3 обем за аквакултура, 1 м3 за 

биохидроблок и 50 м2 за оранжерия. Няма необходимост от изграждане на нова техническа 

инфраструктура. 

Предвижда се използване на природни ресурси – част от добиваната минерална вода 

от съществуващ сондаж №12ХГ и от преминаващ в близост повърхностен водоизточник 

/поток „Павел дере“ /.  

Оставащото (неизползване) количество, възлизащо на 1,24 l/s по данни на Община 

Панагюрище от от сондаж №12ХГ-Qepl =1,02 l/s, Qepl 2= 1.58 l/s, съгласно заповед РД-

900/15.12.2007г. на МОСВ.  

Прогнозното потребно водно количество от поток „Павел дере“ възлиза на 0,85 l/s. 

Водовземането ще бъде гравитачно. 

Отпадъчните води, които ще се формират от аквапоник стопанството ще бъдат 

условно чисти. 

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.  

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

разнообразие (ЗБР): 

ИП 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 2013 г.) и чл. 2, ал. 1, т. 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, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.). 

 Площадката, в която ще се осъществи ИП - УПИ I-392, 393 Комплекс за 

приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, общ. Панагюрище не попада в 

границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но 

попада частично (площ от 1155 м2) в границите на защитена зона BG0001389 „Средна гора” 

за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка 

от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № РМС 661 от 16.10.2007 г. (ДВ 

бр. 85/23.10.2008 г.).  

 ИП е допустимо по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

 ІII. По отношение на оценка на допустимостта на инвестиционното 

предложение спрямо целите за опазване на околната среда, мерките определени в 

Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) 

и в Плана за управление на риска т наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на 

ИБР): 

Съгласно получено становище по компетентност от Басейнова дирекция 

Източнобеломорски район с център Пловдив (БД ИБР-Пловдив) на основание чл. 155, ал. 1, 

т. 23 от Закона за водите (ЗВ), с изх. № ПУ-01-579(3)/14.11.2018 г. и наш вх. № ПД-01-2267-

(8)/14.11.2018 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  
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Според представената в уведомлението информация (скица на УПИ I-392, 393 

Комплекс за приключения и отдих, кв. 37 по плана на с. Поибрене, общ. Панагюрище, обл. 

Пазарджик) мястото на реализацията на ИП попада в границите на повърхностно водно тяло 

(ВТ) „Река Тополница и притоци от хвостохранилище до яз. Тополница“ с код 

BG3МА800R223. Попада в чувствителна зона. ИП попада в рамките на подземно водно тяло 

BG3G00000Pt044 – „Пукнатинни води -  Западно- и централнобалкански масив“. В 

подземните водни тела има определени зони за защита на водите по чл. 119, ал. 1, т. 3а от 

Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП не попада в уязвима  зона за защита на водите, 

включена в Раздел 3, точка 3.3.1 ПУРБ на ИБР. ИП не попада и не граничи със СОЗ. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите ЗЗ „Средна гора“ с код 

BG0001389, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.1 

на ПУРБ на ИБР. 

Имотът, в който е предвидена реализацията на ИП попада в зоните, които могат да 

бъдат наводнени, съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при 

сценариите посочени в чл.146е (1), т. 1 (за целия имот) и т. 2 и т. 3 (за част от имота) от 

Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) с код 

APSFR_MA_16-Тополница- горно течение. 

      Възложителят е уведомен за действията, които трябва да предприеме с писмо на РИОСВ-

Пазарджик, изх. № ПД-01-2267-(9)/19.11.2018 г.  

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

кмет на с. Поибрене и БД ИБР. 

        

 

 

 

Изготвил:  
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