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

 

1 
 

 
  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 рибарник“ в имот с идентификатор 48444.18.116, местност „Чамур 

Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, 

 

с възложител: „ГАЛАН 89“ ЕООД        
 

 

 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):  
Представеното от Вас инвестиционно предложение, включва изграждане на нов обект 

рибарник с площ 48 дка за отглеждане на есетрови видове риба в имот с идентификатор 

48444.18.116, местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик. Предвижда се изграждане на складова постройка 100 кв. м. и административно 

помещение  до 20 кв. м.  

Имот с идентификатор 48444.18.116, местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, 

общ. Пазарджик с площ 66,523 дка, представлява част от концесионна площ за добив на 

инертни материали пясъци и чакъли на находище „Изток” в землището на с. Мирянци, общ. 

Пазарджик. 

Като водоизточник ще се използва „Басейн 1 – чисти води“ в концесионната площ на 

действащата концесия за добив на подземни богатства с площ около 15 дка и дълбочина до 20 

м. Водовземането ще се осъществи със съществуваща ПС с 3 броя помпи, водата ще се довежда 

чрез тръби с диаметър Ø 350 мм и дължина 150 м до проектирания рибарник. Необходимото 

водно количество ще е до 50 л/сек целогодишно за опресняване и поддържане на кислородното 

съдържание на водите в рибарника. Предвижда се да се въведе затворен цикъл на използваната 

вода добита от „Басейн 1“, като след използването ѝ, същата ще се отвежда гравитачно в 

съществуващия „Басейн 2 – утаечно езеро“, в който се отвеждат и водите от промиване на 
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добития материал от ТМСИ.  

Разстоянието между „Басейн 1 – чисти води“  и „Басейн 2– утаечно езеро“ е около 55 м и 

се приема, че между двата басейна има непряка хидравлична връзка. След приключване на 

концесията и двата басейна се предвижда да бъдат рекултивирани, обезопасени и превърнати 

във влажни зони. 

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура (електроснабдяване, 

пътен достъп). Ще се използва съществуващата при реализацията и експлоатацията на 

настоящето ИП. 

За ИП „Кариера за добив на подземни богатства - строителни материали” с 

местонахождение находище „Изток” в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. 

Пазарджик с възложител „КАРИЕРИ ПАЗАРДЖИК” ООД е издадено Решение по ОВОС №1-

1/2013 г. на директора на РИОСВ-Пазарджик. 

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. 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.). 

Имотът, предмет на ИП, попада в границите на защитени зони от националната 

екологична мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на ЗБР, както следва:  

• 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 

№ 122/02.03.2007 г. (ДВ бр. 21 от 09.03.2007 г.). 

• BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите птици, обявена със 

Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) 

и актуализирана със Заповед № РД-78/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). 

Имотът, предмет на ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 

5 от Закона за защитените територии. 

Съгласно извършена проверка на място на 04.12.2018 г. (Констативен протокол (КП) № 

31/0252/2018 г.), имотът не представлява природно местообитание предмет на опазване в 

защитена зона BG0000578 „Река Марица” и не са установени местообитания на видове предмет 

на опазване в защитени зони BG0000578 „Река Марица” и BG0002057 „Бесапарски ридове”. 

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 40, ал. 2 от Наредбата за 

ОС, се установи, че ИП е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002057 „Бесапарски 

ридове” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-786/29.10.2008 г. на 

Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-

78/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 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-01-119(1)/04.04.2019 г. и наш вх. № ПД-01-2528-

(6)/04.04.2019 г., ИП е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на 

целите на околната среда.  
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Според представената информация (скица на имот с идентификатор 48444.18.116, 

местност „Чамур Тарла“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик), мястото на реализация на 

ИП попада в повърхностно водно тяло „Река Марица от р. Тополница до вливане  на р. Въча и 

ГОК-9 и ГОК II“ с  код BG3MA700R143. 

ИП попада в границите на зона за защита на водите ЗЗ „Река Марица“ с код BG0000578 

определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т.3а от Закона за водите (ЗВ), включена в Раздел 3, точка 

3.5.1. на ПУРБ на ИБР. 

ИП попада в границите на зона на защита на на защита на водите ЗЗ „Бесапарски 

ридове“ с код BG0002057 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т.5 от ЗВ, включена в Раздел 3, 

точка 3.5.2. на ПУРБ на ИБР. 

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

„водосбор на р. Марица“ с код BGCSARI06 определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „Б“ 

от ЗВ,  включена в Раздел 3, точка 3.3.2 на ПУРБ на ИБР. 

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 ЗВ. Площта на ИП попада в уязвима зона за защита на 

водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 на ПУРБ на ИБР. 

На около 3500-4500 м югозападно от ИП се намират водовземните съоръжения  

(сондажи №5, №6, №7, №9А и №10) на находище за минерална вода „Ракитово“, около които 

има изградена СОЗ, учредена със Заповед №РД-471/27.07.2018 г.  

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

BG3_APSFR_MA_07-Марица – Пазарджик от определените в ПУРН 2016-2021 г. РЗПРН в 

Източнобеломорски район, както и зоните, които могат да бъдат наводнени 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-01-2528-(7)/09.04.2019 г.  

 Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до кмет на Община 

Пазарджик, до кмет на с. Мирянци и БДИБР Пловдив. 
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