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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 постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Изграждане на садково стопанство за отглеждане на есетрови риби за производство 

на черен хайвер“ в поземлени имоти № 141055 и № 141059, в землището на с. Бошуля, м. 

„Завоя на р. Марица“, общ. Септември, обл. Пазарджик 

  

 

с възложител: „АТ ФИШ“ ЕООД 

 

  

 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., 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 

2018 г.).  

 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): 

 За инвестиционно предложение „Рибно стопанство за отглеждане на риба в плаващи 

мрежени клетки (садки) – рибарник № 2 в имот № 141055, м. „Завоя на р. Марица“ землище 

на с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, с възложител: „Инертни материали“ ООД е 

извършена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и издадено решение № 3-

2/2009 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик, с което е одобрено осъществяването му. 

 Съгласно сключен договор от 30.05.2018 г., фирма „Инертни материали“ ООД е 

отдала под наем за срок от 10 години поземлени имоти №№ 141055 и 141059 в землището 

на с. Бошуля, общ. Септември на фирма „АТ Фиш“ ЕООД, което приемаме като 

mailto:riewpz@riewpz.org
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=46
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=47
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=48
https://web6.ciela.net/Document?documentId=2135458102&dbId=0&edition=49


 гр.Пазарджик, ул.”Генерал Гурко” №3, ет.4  
Тел: (+359) 34 401917, Факс: (+359) 34 445585, e-mail: riewpz@riewpz.org,, web: http://www.riewpz.org   

 

уведомяване на компетентния орган за настъпила промяна в обстоятелствата относно 

възложителя на горецитираното инвестиционното предложение, за което е издадено 

Решение № 3-2/2009 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик и същото следва да е валидно за 

възложител „АТ Фиш“ ЕООД. 

 В тази връзка, базирайки се на извършените процедури по ОВОС, с настоящото 

инвестиционно предложение, възложителят АТ Фиш“ ЕООД предвижда разширение на 

горецитираната дейност, чрез изграждане на садково стопанство за отглеждане на есетрови 

риби за производство на черен хайвер, система за аерация и окислиродяване и 

фотоволтаична система. 

 Предвижда се подмяна на стари с нови 12 садки и една 1 транспортна садка във 

водния обект за отглеждане на аквакултури без извършване на земно-изкопни дейности в 

имот № 141055, без промяна на капацитета и нарушаване на мерките заложени в издаденото 

Решение № 3-2/2009 г.  

 Садковата система ще се разположи на площ от максимум 1 200 м
2
, свързана към 

брега с понтон. Садките ще са с вътрешен размер 8 м х 8 м и външен размер 9 м х 9 м, в 

които ще отглеждат есетрови риби за черен хайвер. 

 Фотоволтаичните съоръжения ще се изградят на площ до 11 дка в рамките на ПИ № 

141059 в землището с Бошуля, общ. Септември. Фотоволтаичната инсталация ще 

произвежда електроенергия само и единствено за нуждите на съоръжението за аерация и 

окислородяване на водната повърхност, като преобразува слънчевата радиация посредством 

модули с моно или поликристални силициеви клетки и прилежащи инвертори в 

електрическа енергия. 

 Във фотоволтаичните енергийни съоръжения ще се монтират фотоволтаични панели 

от последно поколение за производство на електрическа енергия с мощност до 600 кW. За 

монтаж на модулите е предвидено да се използват рамки, наричани „табли”. Една табла 

позволява монтажа на 40 модула в два реда. Фотоволтаичната система ще бъде свързана с 

трафопост. 

Съоръжението за аерация и окислородяване на водата представлява метална 

платформа с площ до 65 м
2
, върху която ще бъдат поставени съоръжения и посредством 

конструкция от тръби и инжектори ще се извършват необходимите аерация и 

окислородяване с цел повишаване нивата на кислород. Цялото съоръжение ще се захранва с 

трифазно напрежение от изградените фотоволтаични съоръжения и трафопост. Това 

съоръжение е съобразено с големината на водния обект и с поддържане на определените 

нива на кислород във водната повърхност. То ще бъде поставено в ПИ 141055. 

На територията на имота се предвижда да бъдат поставени 3 преместваеми обекти за 

нуждите на водния обект и съоръженията, с максимална площ до 120 м
2
 общо. В тях се 

включват битови помещения и помещения за съхранение на рибарски инвентар и рибен 

фураж, изработени от лека метална конструкция покрита с термопанели в имот № 141059 , 

с. Бошуля, които ще бъдат използвани за нуждите на рибарника. 

Захранването с вода за непитейни нужди ще се осъществява или чрез използването 

на налично съоръжение изградено в рамките на съседен обект, собственост на друго 

Юридическо лице срещу предварително финансово договорени взаимоотношения или чрез 

поставяне на химическа тоалетна. За питейни нужди ще се използва минерална вода. На 

площадката не се предвижда собствен водоизточник.  

Не се предвижда изграждането на инфраструктура. Ще се използва наличната, която 

е напълно достатъчна. 

Инвестиционното предложение не е свързано с формиране на производствени 

отпадъчни води, както и генериране на производствени опасни отпадъци и отделяне на 

вредни емисии във въздуха.  
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Отпадъците от смесено-битовия характер ще се съхраняват и управляват съгласно 

утвърдените нормативните изисквания за дейности с отпадъци. 

Отпадъците от производствен характер – странични животински продукти (СЖП) 

(мъртва риба) ще се управляват на база  сключен договор за извозването и унищожаването 

им.  

Така заявеното ИП се приема, че попада в хипотезата на чл. 93, ал. 1, т. 3 на Закона 

за опазване на околната среда (ЗООС) и се разглежда като разширение, което може да 

доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда и 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 – имоти с №№ 141059 и 141055, землище 

на с. Бошуля, община Септември, не попада в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии. Попада в границите на 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 № 122/2007 

г. (ДВ бр. 21/2007 г.) и 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.). 

 На площадката е извършена проверка на място – констативен протокол № 

КМ10/2018 г. 

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

условията към Становище по екологична оценка на министъра на околната среда и водите 

№ 1-2/2012 г. 

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-01-384(1)/10.07.2018 г. и наш вх. № ПД-01-

2070(4)/10.07.2018 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  

Според представената в уведомлението информация (ПИ № 141055 и № 141059 в 

землището на с. Бошуля, общ. Септември), мястото на реализация на ИП попада в 

границите на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Марица от гр. Белово до р. Тополница и 

ГОК 13 – К1 (ГК1)“ с код BG3MA790R157. Попада в чувствителна зона. 

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

Кватернер – Горнотракийска низина“. В подземните водни тела има определени зони за 

защита на водите по чл. 119а, ал. 1, т. 3а от Закона за водите (ЗВ). Площта на ИП попада в 

уязвима зона за защита на водите включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. ИП 

попада в зона за защита на водите – ЗЗ „Рибарници Звъничево“ с код BG00020698, 
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определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т 5 от ЗВ, включена в Раздел 3, точка 3.5.2. на ПУРБ на 

ИБР.ИП попада в район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). 
   

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-2070-(6)/13.07.2018 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община 

Септември, Кметство Бошуля и БД ИБР-Пловдив  
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