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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., 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 постъпили уведомления за инвестиционно 

предложение: 

„Отглеждане на риба в собствен рибарник“ в имот с идентификатор 55155.14.69, м. 

„Ахмедов гьол“, в землището на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

 

с възложител: „ДИЧИ” ООД  

 

 

РИОСВ-Пазарджик приема представената от възложителя документация за 

горепосочените инвестиционни предложения 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., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 

22.12.2015 г. доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г., 

изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.96 

от 1 Декември 2017г.) 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. 12 от 12 

февруари 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г) 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., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.).  

 

Във връзка с това РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

среда (ЗООС): 
Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва развъждане и отглеждане 

на шаран и пъстърва в съществуващ обект рибарник в ПИ с идентификатор 55155.14.69, 
местност „Ахмедов гьол“, по КККР на гр. Пазарджик. Имотът е с площ 20504 м², като 

използваната водна площ възлиза на 14490 м². Рибата ще се отглежда за угояване с цел 

продажба. Водата за снабдяване на рибарника ще е от „Напоителни системи“ от яз. Батак – 

ГНК Алеко-Потока. В южния край на рибарника се намира преливното изпускателно 

съоръжение отвеждащо водите в ОК ТК-1 (Кривата вада), в непосредствена близост до 

рибарника. Отводнителният канал ОК ТК-1 (Кривата вада) събира отпадните и дъждовни води 

от прилежащите площи и ги отвежда в р. Марица в землището на с. Мирянци с координати на 

заустването: N 42° 09' 24.63"  E 24° 22' 53.35". 

Горепосоченото инвестиционно предложение 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 
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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 (посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 76 от 19 Септември 2017 г.) 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)(посл. 

изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

 ПИ с идентификатор 55155.14.69, местност „Ахмедов гьол“, по КККР на гр. Пазарджик, 

предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа 

НАТУРА 2000, съгласно Закона за биологичното разнообразие, както и в границите на 

защитени територии, по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии. Най-близко 

разположената защитена зона е BG0002069 „Рибарници Звъничево”, от която имота отстои на 

не по-малко от 3.69 км. 

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-01-202/27.04.2018 г. и наш вх. № ПД-01-

1160/02.05.2018 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане 

на целите на околната среда.  

Според представената информация (географски координати на водовземане, скица на 

имот 55155.14.69), реализация на ИП засяга две повърхностни водни тела: 

- „Язовир Батак“ с код BG3MA900L192 – водовземане от воден обект яз. Батак; 

- „Река Марица от р. тополница до вливане на р. Въча и ГОК-9 и ГОК II“ с код 

BG3MA700R143 – ползване и заустване на води от рибарника. 

ИП изцяло попада в границите на зона за защита на водите – чувствителна зона 

„водосбор на р. Марица“ с код BGСSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ 

от Закона за водите (ЗВ), включени в Раздел 3, точка 3.3.2 от ПУРБ на ИБР. 

Мястото на заустване на отводнителен канал ОК ТК-1 (Кривата вада), попада в 

границите на зона за защита на водите – ЗЗ „Река Марица“ с код BG0000578 определена 

съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, включени в Раздел 3, точка 3.5.1 от ПУРБ на ИБР. 

Мястото на заустване на отводнителен канал ОК ТК-1 (Кривата вада), попада в район 

със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) BG3_APSFR_MA_07 – Марица –

Пазарджик от определените в ПУРН 2016-2021 РЗПРН в Източнобеломорски район.  

В ЗВ няма предвидени забрани и ограничения по отношение на настоящото ИП. 

Водовземането подлежи на разрешителен режим съгласно чл. 44 от ЗВ, ползването на 

повърхностен воден обект – рибарник в имот 55155.14.69 подлежи на разрешителен режим 

съгласно чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗВ. По отношение на необходимостта от издаване на 

разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води по чл. 

46, ал. 1, т. 3 от ЗВ за конкретното ИП, е необходимо да се извърши преценка съобразно 

дефиницията в §1, т. 6 от Наредба № 2 от 08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за 

заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни 

ограничения на точкови източници на замърсяване.   

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-1160/08.05.2018 г., към което е приложено копие на 

становище на БД ИБР-Пловдив, вх. № ПД-01-1160/02.05.2018 г. за сведение и съобразяване  

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

БД ИБР-Пловдив 
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