УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
(по чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната
среда (Наредбата за ОВОС) - ПМС № 59/2003 г.(обн. ДВ. бр.25/2003г., последно изм. ДВ. бр.94/2012г.)
и
съгласно чл. 10 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) - ПМС № 201/31.08.2007г. (Обн. ДВ. бр.73/2007г., посл. изм. ДВ. бр.94/2012г.)

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1, част Б на Наредбата за ОС:

1. Данни за възложителя: Димитър Иванов Диманков
гр.Благоевград;жк“Ален мак“бл.32 А;ет.6;ап.12
(за физически лица – трите имена; за юридически лица - наименование на юридическото лице, седалище и
адрес на управление и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр.Благоевград;жк“Ален мак“бл.32А;ет.6;ап.12
...............................................................................................................................................................
Телефон: 0889525989 .факс:……………………..е-mail: .............................................................
Управител/изпълнителен директор Димитър Иванов Диманков
………………………………………………………………………………………………………
Лице за контакти/пълномощник:Весела Димитрова Диманкова гр.Благоевград;жк“Ален
мак“№ 32 вх.А ап.12 ;тел.0879650119
................................................................................................................................................................
(име, адрес за кореспонденция, тел. за контакти, факс и адрес на електронна поща)

Уведомяваме Ви, че юридическо/физическо лице. Димитър Иванов Диманков
………………………………………………………………………………………………………...........
има следното инвестиционно предложение (изписва се точното наименование на инвестиционното
предложение): изграждане на микроязовир
……………………………………………………………...................................................................................
........................................................................................................................................................................
2. Резюме на предложението, в т.ч.:
- описание на основните процеси:изграждане на микроязовир за захранване с вода за производстени
нужди на функционираща в поземлен имот № 034001 землище с.Илинденци работилница за
обработка на мрамор
……………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………
….......................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
- капацитет:2250 м3
………………………………………………………………………………………………….………………
- обща използвана площ:1000 м2…………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………
- посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на
производствената дейност:ново инвестиционно предложение
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности в
т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура
(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.)Предвидено е изграждане на нов водопровод за
производствени нужди
.Прилагам становище от ВиК «Стримон»ООД с.Микрево общ.Струмяни изх.№ 019/25.03.2013
год.....................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;
Не се предвиждат взривни работи
Изкопи ще бъдат правени само за изграждане на микроязовира
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на
въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване
/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:За поз.имот № 034001-за
работилница за обработка на мрамор
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
4. Местоположение на площадката:
- населено място:землище с.Илинденци
- община: Струмяни.
- квартал: масив 32.
- номер на поземлен имот/и: 004.
−

географски координати (по възможност във WGS 1984) 4613930,565
−

−

682006,808

собственост:Димитър Иванов Диманков

……………………………………………………………………………………………………………........
- близост до или засягане на защитени територии: Засяга защитена зона за опазване на дивите
птици,съгласно чл.6,ал.,,т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие
- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: Няма в
близост обекти на културното наследство............................................................................................

- очаквано трансгранично въздействие: не се очаква трансгранично въздействие
……………………………………………………………………………………………………………......
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура:Не се предвижда промяна на
съществуващата пътна инфраструктура
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
Баластра
……………………………………………………………………………………………………………….......
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди Не се предвижда водовземане за
питейни нужди.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа)Захранването на
водоема с вода ще се изпълни с отклонение от съществуващия за поземлен имот № 034001
производствен водопровод,като водата ще се използва за запълване обекта на водоема,когато не се
използва за производствени нужди в имот 034001
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- и/или от повърхностни води, необходими количества м3/год (наименование на воден обект) Не се
предвижда използване на повърхностни води.
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
- и/или подземни води, необходими количества м3/год, съществуващи съоръжения или необходимост
от изграждане на нови. Не се предвижда използване на подземни води.
..............................................................................................................................................................................
6. Отпадъци:
- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/: не се
очаква генериране на отпадъци по време на строителство
……………………………………………………………………………...........................................................
...............................................................................................................................................................................
.
- предвиждания за тяхното третиране: Няма отпадъци които да бъдат третирани
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени)Отпадните води ще са от
източване на водоема/микроязовира/
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

- предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в
канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др. Източването на водата от водоема
ще става директно към водното течение на река «Злинска» канал за битови отпадни води не се
предвижда,тъй като в имота не е предвидено застрояване
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
8. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение:2 години
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
9. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение:общ.Струмяни
...............................................................................................................................................................................
Приложения:
□ 1. Актуални скици на имота/ите, в които ще се реализира инвестиционното предложение – бр. ........
□ 2.Панорамна скица на имота/ите в които се реализира инвестиционно предложение-бр. ............
3. Документ/и за собственост на имота - бр.
□ 4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия – вид/бр. .............................
□ 5. Технологична схема - вид/бр. .
□ 6. Характеристика на засегнатата територия – вид и начин на ползване на земите
□ 7. Координатен регистър на чупките на имота в който ще се реализира инвестиционното
предложение /за свързани с добив на инертни мателиали/
□ 8. Координати на сградата на МВЕЦ /когато инвестиционното предложение се отнася до МВЕЦ/
□ 9. Координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура,
придружени от информация за използваната координатна система
□ 10. Координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за
площни обекти, придружени от информация за използваната координатан система
□ 11. Пълномощно
□ 12.Удостоверение за наследници

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I.

Информация за контакт с възложителя:

1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен
идентификационен номер на юридическото лице.
Димитър Иванов Диманков EГН xxxxxxxxxxx
гр.Благоевград
2. Пълен пощенски адрес. гр.Благоевград;жк „Ален мак“ № 32 А ет.6 ;ап.12

3. Телефон, факс и e-mail. 0879650119

4. Лице за контакти. Весела Димитрова Диманкова

II. Характеристики на инвестиционното предложение:
Изграждане на микроязовир

1. Резюме на предложението. Изграждане на микроязовир за захранване с вода за производствени нужди
на функционираща в поземлен имот № 034001 землище с.Илинденци работилница за обработка на
мраморЗахранването с вода ще се изпълни с отклонение от съществуващия за имот
034001/собственост на възложителя/производствен водопровод.Водата от водоема ще се използва при
недостиг от вода в ПИ 034001.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Осигуряване на технологична вода за производствени нужди на съществуващата работилница за
обработка на мрамор
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Работилница за обработка на мрамор в поз.имот 034001 и „Склад за отпадъци от производство на
изделия от мрамор „в имот 032023.Имотите са собственост на Димитър Диманков
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Няма възможност за алтеративни решения
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време
на строителството.
с.Илинденци ,общ.Струмяни;имот 032004; използваема площ 1000 м2
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
2250м3
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се предвижда промяна на съществуваща пътна инфраструктура
8. Програма за дейностите, включително за строи- телство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
Изграждане на микроязовир и и довеждащ и отвеждащ водопровод
9. Предлагани методи за строителство.
Чрез възлагане на строителна фирма
10.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.
баластра

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
Не се очаква генериране на отпадъци по време на строителството.Няма отпадъци които да бъдат
третирани.Канал за битови отпадни води не се предвижда,поради това ,че в имота не е предвидено
застрояване.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
Предвиденото строителство не подлежи на здравна защита .Имотът,обект на този проект не попада в
границите на санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово
водоснабдяване и водоизточници на минерални води
Няма отрицателно въздействие
13
Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни
материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на
отпадъчните води).
Отпадъчните води ще са от източване на микроязовира директно към водното течение на река
„Злинска“.Канал за битови отпадни води не се предвижда,тъй като в имота не е предвидено
застрояване
Не се предвижда изсичане на крайречна дървесна растителност

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Р азрешително № 41130001/01.03.2007 год.
15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Не се предвижда
16. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.
Не се предвижда
III. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация
за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост
елементи от Националната екологична мрежа.
Копие от панорамна скица и скица на имота

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта
на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Не засяга други имоти
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Няма одобрени устройствени планове за землището
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарноохранителни зони и др.; Национална екологична мрежа.
Засяга защитена зона за опазване на дивите птици,съгласно чл.6,ал.3 и 4 от Закона за биологичното
разнообразие.Няма в близост обекти от културното наследство
4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Не се засягат природни ресурси.Предвидено е използване на отнетия горен пласт
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Без алтернатива поради естеството на обекта
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния
въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното
разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични
и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни
вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни
източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Не се предвиждат
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в
близост до обекта на инвестиционното предложение.
Не се предвиждат
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,
постоянно и временно, положително и отрицателно).
Краткотрайно само по време на строителството
4. Обхват на въздействието-географски район; за- сегнато население;населени места (наименование,
вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Няма засегнато население и населени места
5.
Вероятност на поява на въздействието.
Не се очаква
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Не се очаква
7.
Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху

околната среда.
Няма отрицателни въздействия

8. Трансграничен характер на въздействията.
Не се очаква трансгранично въздействие

