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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: 

 „Създаване на рибовъдно стопанство“ в поземлен имот (ПИ) №064033,  местност 

„Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик 

 

с възложител: И*  И*  Р* 

 

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 е свързано с изграждане рибовъдно 

стопанство за отглеждане на риба за консумация. Годишно ще се отглеждат до 20 000 кг. 

есетрови риби. Основните дейности, свързани с реализацията на ИП са: почистване от 

растителност, изкопни работи, полагане на непропусклив слой трамбована глина, канали за 

захранване с вода и отвеждането и в реката, изграждане на преместваеми съоръжения 

(складови и битови), както и фотоволтаична система за собствени нужди до 5 квт. 

Инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ №064033, местност 

„Калаващица“, землище гр. Стрелча, общ. Стрелча, обл. Пазарджик. Имота е с площ 31,554 

дка и начин на трайно ползване: изоставена нива. Общата площ на рибарниците ще бъде 

около 9500 кв.м. Предвижда се да се създаде водна площ с необходимата дълбочина. 

Водоснабдяването на обекта ще се извършва гравитачно от язовир „Калаващица“. В 

края на вегетационния период, необходимите водни количества ще достигнат 16 м3/мин, 

като половината от това количество ще представлява използвана, пречистена и върната 

обратно вода в рибарника. Географските координати на точката на заустваните от 
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рибовъдното стопанство води са 42.489418, 24.361478. Максималното количество 

отпадъчни води , получени по време на отглеждането ще бъде в размер на около 30 м3/час, 

като ще преминават през утайник и ще се заустват в р. Калаващица. 

Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура. За достъп до имота се 

предвижда да се изгради продължение на съществуващ полски път за което ще се проведе 

съответната процедура за учредяване на право на преминаване. 

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.). 

 Съгласно внесената документация площадката на инвестиционното предложение 

попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000” - 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 от 23.10.2007 г.), но не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.  

 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-01-562(3)/07.01.2019 г. и наш вх. № ПД-01-

2259-(8)/07.01.2019 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 №064033, землище гр. 

Стрелча, координати на точката на заустване) мястото на реализацията на ИП попада в 

рамките на повърхностно водно тяло (ВТ) „Река Калаващица от извори до язовир 

Пясъчник“ с код BG3МА500R120. ИП попада в чувствителна зона. 

Част от имот №064033попада 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. 

ИП попада в границите на СОЗ за „Ст. заг. мин.б“ учредена със Заповед Решение № 

569/13.09.1973 г., пояс 3. 

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 се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от 

наводнения (РЗПРН) в Източнобеломорски район и зоните, които могат да бъдат наводнени 
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съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите съгласно чл. 

146е от ЗВ. 
        

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

Пазарджик, изх. № ПД-01-2259-(9)/10.01.2019 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Стрелча и 
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – ПЛОВДИВ. 
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