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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: 

„Разработване и прилагане на екологосъобразни технико-технологични параметри за 

устойчива експлоатация на рибовъдна ферма за деликатесни видове риби при прилагане на 

нанотехнология“ в поземлен имот с идентификатор 65468.135.54, м. „Баталите“ по КККР на с. 

Сбор, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик 

 

с възложител: „БИОХЕРБА Р” 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 разработване и прилагане 

на екологосъобразни технико-технологични параметри за устойчива експлоатация на 

рибовъдна ферма за деликатесни видове риби при прилагане на нанотехнология в поземлен 

имот с идентификатор 65468.135.54 (от предходен план № 135054, от който е образуван УПИ I-

54 „Отглеждане и преработка на аквакултури“), м. „Баталите“ по КККР на с. Сбор, общ. 

Пазарджик, обл. Пазарджик, с площ от 350 м2. ИП представлява разширение на съществуваща 

дейност - риболюпилен комплекс от рециркулационен тип за производство на личинки и 

зарибителен материал в ПИ №№ 135051, 135052, 135053, м. „Баталите“ в землището на с. Сбор, 

общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, за която има издадено Решение № ПК-44-ПР/2017 г. за 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Предмет на настоящото ИП е поставяне на седем преместваеми фургона с обща площ от 

100,8 м2, в които ще се монтира автоматизирана рециркулационна система от затворен тип. 
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Рециркулационната аквакултурна система (РАС) представлява малки вани за вода, навързани в 

затворена система с циркулираща вода, която преминава през филтри за почистване и 

оксидиране на водата. Цялата система ще има обем 12 м3 вода, която първоначално ще се 

напълни с вода от цистерна, като водата ще рециркулира в затворен кръг, без загуби. Отстрани 

ще се разположи един съд с 5 м3 за резервно количество вода, ако се наложи да се допълни 

вода, поради изпарения. Необходимото количество вода ще се доставя от съществуващия 

сондаж в съседния имот № 135051. За качеството и чистотата на водата се грижат два вида 

филтри – механичен за улавяне на остатъците от храната на малките риби и техните 

екскременти и биологичен филтър, в който ще се възстановява качеството на водата. Към тази 

система ще има разположен т.нар „генератор за нано бабълс“ иновативно устройство за 

насищане с кислород и озон. На покрива на един от фургоните ще се разположат 

фотоволтаични панели с капацитет 5 кW и няколко слънчеви панела за осигуряване на топла 

вода. В единият от фургоните ще се разположи система от инвертори и акумулатори към 

фотоволтаиците. 

Годишно се предвижда излюпването и отглеждането на 100 000 малки рибки – 

зарибител, от различни видове. 

ИП е разположено в съседство (в един стопански двор) с имотите, предмет на ИП, за 

което е издадено Решение № ПК-44-ПР/2017 г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС и не е необходимо изграждане на допълнителна пътна и техническа 

инфраструктура. От реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква формиране на 

отпадъчни води. За битови нужди ще бъдат използвани битовите помещения (тоалетна, 

съблекалня, стая за почивка), намиращи се в съседния имот, собственост на възложителя. 

Така заявено ИП представлява разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2, което 

самостоятелно попада в обхвата на т. 1, буква „е” от Приложение 2 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) 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 (посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 98 от 27 Ноември 2018 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)(ДВ, 

бр. 73/2007 г. и посл. изм.). 

 Площадката на ИП – имот № 135054 в землището на с. Сбор, общ. Пазарджик, не 

попада в границите на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, съгласно Закона за 

биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за 

защитените територии. Най-близко разположената защитена зона е BG0000426 „Река Луда 

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

от защитени зони, приета от Министерски съвет с Решение № 122 от 02 март 2007 г. (ДВ бр. 21 

от 09.03.2007 г.), от която отстои на не по-малко от 2.15 км. 

   

  

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-52-(2)/05.02.2019 г. 

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

Кметство Сбор 
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