
  Министерство на околната среда и водите 
Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик 

 
          гр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко” №3, Директор: 034/44 43 89, Деж. Тел.: 034/44 18 75, fax: 034/ 44 55 85, e-mail: riewpz@b-trust.org 
 

       Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2-2/2009 г.  
по оценка на въздействието върху околната среда 

 
На основание чл. 99, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 19, ал. 1 

от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 39, ал. 4 от 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на 
защитените зони 

 
О Д О Б Р Я В А М 

 
осъществяването на инвестиционното предложение: „Рибно стопанство за отглеждане 
на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – садково стопанство” в имот № 141023,            
м. „Завоя на р. Марица” в землището на с. Бошуля,  общ. Септември, обл. Пазарджик 
с възложител: „АКВАФИШ ПАЗАРДЖИК” ООД 
със седалище: обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко” № 2 
 

Кратко описание на инвестиционното предложение: 
 

 Инвестиционното предложение предвижда изграждане на есетрово рибовъдно 
стопанство , представляващо ферма от плаващи мрежени клетки (садки), монтирани на 
място в понтонни линии във водоем. Водоемът се намира в имот № 141023, в землището 
на с. Бошуля, с обща площ 275,097 дка, в близост до р. Марица и максимална дълбочина 
на определени места до 18-20 метра, за който има издадено Разрешително за ползване 
на воден обект от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски 
район с център гр. Пловдив № 301533/2006 г., изменено с Решение № 380/08.08.2008г. 
за риборазвъждане в 36 броя садки.  

След проучване е установено, че свободните  води на водоема са подходящи за 
отглеждане на шаран и есетра в садки. Близостта на реката дава възможност за 
непрекъснат водообмен на подпочвените води, като водата дренира през пясъчните 
диги, като по този начин се осигурява добър водообмен и добра проточност.  
 Понтоните ще са изцяло плаващи, заковани за дъното и закрепени за брега с 
корабни въжета, като тяхното положение може да се променя в ограничен ареал. 
Чистата производствена площ, заемана от 36 /трдесет и шест/ броя производствени 
садки (активна площ) разположени върху един понтон е в размер на 2304 м2, общата 
площ на акваторията на фермата, заета от 1 понтон с 36 садки е 2916 м2, а общата площ 
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на участъка за аквакултури, в които ще функционира садковата ферма е определен на 
200 дка, като тя включва и сервитутната санитарно-охранителна зона на базата.  
Максималният капацитет на фермата (биомаса) е 45 000 кг. 
 Площадката на инвестиционното предложение, съгласно внесената партида на 
имота, попада в границите на защитени зони „Река Марица” с код BG0000578 и 
„Рибарници Звъничево” с код BG0002069. 
 
поради следните мотиви: 
 

1. В представения доклад е разгледано съществуващото състояние на 
компонентите и факторите на околната среда и е направена оценка на въздействието в 
резултат от реализацията на инвестиционното предложение. На база направения анализ 
експертите предлагат да се одобри инвестиционното предложение при изпълнение на 
предложените мерки. 

2.  Въздействието на емитираните замърсители по време на експлоатацията върху 
компонентите на околната среда се класифицира като незначително, възстановимо, с 
малък териториален обхват, с незначителен кумулативен ефект и не предполага 
негативни въздействия върху здравето на хората и компонентите на околната среда. 
         3. По време на изготвяне на доклада са проведени консултации със 
заинтересуваните лица, осигурен е обществен достъп до доклада за ОВОС и е проведена 
среща за обществено обсъждане. Представен е протокол от срещата за обществено 
обсъждане. Не са постъпили мотивирани възражения от заинтересувани лица срещу 
осъществяване на инвестиционното предложение. 
        4. Заключението на оценката за съвместимост, е че целите и предмета на защитени 
зони  „Река Марица” и „Рибарници Звъничево”  няма да претърпят значителни 
увреждания при спазване на смекчаващите мерки заложени в оценката. Дейностите при 
изпълнение на инвестиционното намерение няма да попречат на евентуални бъдещи 
мерки за възстановяване на хабитат 3150 или други приоритетни видове. 
 

  

и при следните задължителни за изпълнение от възложителя условия: 
 

І. За фазата на проектиране:  
1. Да се осигури пречистване на битово-фекалните отпадъчните води от обекта до 

степен, осигуряваща нормативните изисквания за заустване или възможност за 
повторно използване за технологични нужди или да се сключи договор за 
транспортиране до ПСОВ. 

2. При изграждане на собствени водоизточници дружеството да подаде в Басейнова 
дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район, с център Пловдив 
документи за получаване на разрешително за водоползване от собствен водоизточник. 

3. Да се изготви план за собствен мониторинг, съгласно изискванията на 
нормативната уредба. 
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4. Да се извърши класификация на отпадъците, образувани в резултат на дейността, 
и се предприемат необходимите действия по реда на Наредба № 3/01.04.2004 г. за 
класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44 от 25 май 2004 г.). 

5. При извършена класификация и на база вида на класифицираните отпадъци, при 
наличие на опасни отпадъци е необходимо да се подаде заявление по образец в РИОСВ-
Пазарджик за издаване на разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО). 

ІІ . По време на строителство: 
6. Предаването и приемането на производствени, строителни и опасни отпадъци да 

се извършва само въз основа на писмен договор на фирми, имащи съответния документ, 
съгласно чл. 12 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, 
раздел ІІ от ЗООС за конкретния вид отпадък. 
         7. Да се определят подходящи места за разполагане на площадките за временно 
съхранение на хумусния слой и строителните материали.  
         8. Да се създаде организация за контрол на площадките за съхранение на 
материалите  и техническото състояние на машинния парк с цел недопускане аварийни 
разливи на масла и горива. 

9. Да не се допуска утъпкване, замърсяване и унищожаване на съседните  на 
инвестиционното предложение площи.  

 
     ІІІ. По време на експлоатация и извеждане от експлоатация:    
         10. Събирането и третирането на отпадъците от обекта да се организира в 
съответствие с изискванията на специализираната нормативна уредба. 
         11. В срок до една година да се извърши залесяване на 80% от бреговата ивица на 
целия водоем с местни видове представители на род Върба (без Salix babylonica),   
Populus nigra, Populus alba, Almus glutinosa. 
          12. В целия водоем да не се допуска зарибяване с амур, като при евентуално 
зарибяване да се потърси консултация със специалист ихтиолог с оглед опазване на 
хабитат 3150. 
          13. Да се покриват садковите установки, в които се намира зарибителният 
материал с мрежи против рибоядни птици или да се осигури постоянно човешко 
присъствие (охрана). 
   ІV. План за изпълнение на мерките по чл. 96, ал. 1, т. 6 на ЗООС: 
 
№ Мерки  Етап на 

приложение 
Резултат  

 
1. Уведомяване на кмета на общината за 

изграждане на собствен кладенец – сондаж 
за ползване на подземни води 

 

проектиране 

 
Спазване на 
нормативните 
изисквания 

2. Провеждане на процедура за получаване на проектиране Спазване на 
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разрешително за заустване на отпадъчните 
БФВ. 

 нормативните 
изисквания 

3. Провеждане на процедура за получаване на 
писменно направление от кмета на Община 
Септември за реализиране на отпадъците от 
строителството. 

строителство 

 
Опазване на околната 
среда и спазване на 
нормативните 
изисквания 

4. Извършване на ФХА на водите във водоема 
на Рибарник 1, преди монтиране на садките. 

строителство 

 
Оценка на изменението 
на качеството на водите 

5. Въвеждане на собствен мониторинг на 
водите във водоема на садковото стопанство. 

експлоатация 

 
Опазване на 
повърхностните води и 
рибите 

6. Обезпечаване на площадката на 
инвестиционното предложение с маслени 
сорбенти за нефтопродукти. 

Строителство 
експлоатация 

 

Опазване на 
повърхностните води и 
рибите 

7. Изготвяне на програма за управление на 
отпадъците. 

експлоатация 

 
Опазване на околната 
среда и спазване на 
нормативните 
изисквания 

8. Изследване на водите за СХН проектиране Опазване на здравето 

 

На основание чл. 99, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда решението по ОВОС губи 

правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването 

на инвестиционното предложение. 
Заинтересуваните лица могат да оспорят решението в 14-дневен срок чрез РИОСВ-

Пазарджик по административен или съдебен ред по реда на Административнопроцесуалия 
кодекс. 

При промяна на възложителя новият възложител съгласно чл. 99, ал. 7 от Закона за 

опазване на околната среда задължително трябва да уведоми РИОСВ-Пазарджик. 

При констатиране на неизпълнение на условията в решението по ОВОС виновните лица 

носят отговорност по чл. 166, т.2 от Закона за опазване на околната среда. 

 
 

 
Дата: 08.06.2009 г.   ГЕРГАНА ШИШИНЬОВА 

Директор на РИОСВ - Пазарджик 
 
 
 
 


