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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 Март 2003 г., посл. изм. и 

доп. ДВ. бр. 67 от 23 Август 2019 г.) 

 
  РИОСВ – Пазарджик съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно  

предложение: 

 „Газификация, производство на рибни консерви в автоклав и производство на рибно 

брашно“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48444.10.15 (номер по предходен план 

010015), м. „Грахорлива дъмга“ по КККР на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, 

внесено с уведомление вх. № ПД-01-579/20.10.2020 г. и доп. внесена информация от 

22.02.2021 г. и 24.02.2021 г. 

  

с възложител: „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК“ 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/( изм. 

ДВ. бр. 21 от 13 Март 2020 г.) и чл. 4, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС/ (изм. и доп. ДВ. 

бр.67 от 23 Август 2019 г.) 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 

11.09.2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94 от 30 ноември 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 

2018 г.). 

На основание чл. 5 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за 

ОС, РИОСВ-Пазарджик информира за следното: 

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

околната среда (ЗООС): 

С настоящото инвестиционно предложение се предвижда разширение на ИП 

„Басейново стопанство – „Аквафиш 1“ рибовъдно стопанство за отглеждане на риба в басейн 

в имот № 010015 по КВС на с. Мирянци, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, за което има 

издадено от директора на РИОСВ-Пазарджик, решение № ПК-07-ПР/2010 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС със заключение „да не се извършва ОВОС“. 

Разширението включва газификация, производство на рибни консерви в атоклав и 

производство на рибно брашно в ПИ с идентификатор 48444.10.15 (стар ПИ № 010015), 

съставляващ УПИ V-15 - „За риборазвъдно стопанство“, по КККР на с. Мирянци, общ. 

Пазарджик. Имотът е с трайно предназначение на територията „Територия заета с води и 

водни обекти“, НТП „Рибарник“ и площ на целия 111531 м².  

Предвижда се закупуването на когенератор, за осигуряване на целогодишна енергия, 

необходима за рециркулационните системи и топла вода в производството.  

С цел удължаване на срока на продукцията се предвижда производство на рибни 

консерви в автоклав, както и производство на рибно брашно, с цел оползотворяване на 
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страничните животински продукти.  

 Производство на рибни консерви в автоклав и рибно брашно не са свързани с 

изграждане на нова техническа инфраструктура, като и за двете производства ще се използват 

съществуващото водозахранване и електроснабдяване на рибното стопанство. 

 Заустването на формираните отпадъчни води, след мазниноуловител, ще се извършва в 

градската канализация на база сключен договор с ВиК оператор. 

     Така заявено инвестиционното предложение представлява разширение по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 2, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение № 2, т. 3, буква „а“, т. 

7, буква „б“ и буква „з“ 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. 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)(посл. изм. и доп. 

ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.). 

Имотът, предмет на ИП, попада в границите на защитена зона от националната 

екологична мрежа „Натура 2000“ - BG0002057 „Бесапарски ридове” за опазване на дивите 

птици, обявена със Заповед № РД-786 от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда 

и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и актуализирана със Заповед № РД-78 от 28 януари 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. 

При направената проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 1 и 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 

от 29 октомври 2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 106/2008 г.) и 

актуализирана със Заповед № РД-78 от 28 януари 2013 г. (ДВ, бр. 10/2013 г.). 

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие, съгласно чл. 40, ал. 3 от 

Наредбата за ОС и по критериите на чл. 16 от същата наредба, ще бъде направена след 

внасяне на искане за преценяване необходимостта от ОВОС. 

 

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

РИОСВ-Пазарджик, изх. № ПД-01-579-(12)/04.03.2021 г. 

Копие от уведомителното писмото до възложителя е изпратено до Община Пазарджик 

и Кметство Мирянци 
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