ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР. БЛАГОЕВГРАД

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:

„АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 202355055,

село Струмяни, ул.”Спартак 43
област Благоевград, община
Струмяни, с. Струмяни 2825, СПАРАТАК No 43

Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

Телефон:...................................факс:……………………..е-mail: .............................................................
Управител/изпълнителен директор Румен

Атанасов Георгиев

Лице за контакти/ пълномощник: Николай Петров т.0886 93 23 70

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че

„АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД

има следното инвестиционно предложение ИЗГРАЖДАНЕ НА „РИБНО

СТОПАНСТВО”

2. Резюме на предложението, в т.ч.:
- описание на основните процеси

В имота се предвижда да се изградят шест водни огледала за
отглеждане на сладководна риба. Водоснабдяването е предвидено от
р. Струма. Имота е с размери около 60/450 метра, с лек наклон и
предразполага последователно изграждане на водните огледала.
Първия и последния ще се ползват за утаители на заустваната вода.
Дълбочината се предвижда да е до 2.5 метра, като изкопаната земна
маса се ползва за ограждения на басейните. Дъното на водния басейн

ще се изоре и ще бъде засято с жито и след израстване на житните
класове се пълни с вода и зарибителен материал от шаран и бял
амур, толстолоб. При достигане на необходимата големина,
подходяща за търговската мрежа рибата ще се улавя с мрежи и
пълни в бидони с вода от рибарника, за доставка до избраната
търговска мрежа. Рибата ще се транспортира придружена от
ветеринарно медицинско свидетелство.
За нуждите на инвестиционното предложение се предвижда
изграждане на следните съоръжения:
• ограждане на имота с мрежа;
• изграждане на складово помещение, с метална конструкция с
площ около 20кв.м, за съхраняване на фуражите за хранене на
рибата.
• речно водохващане, включващо водовземен отвор изграден
изцяло в часта на имота, която граничи със отводнителния
канал (съгласно скицата на имота). Съществуващия
отводнителен
канал,
предразполага
изграждане
на
водохващането без да се налага допълнително прекъсване
целостта на предпазната дига. Координати КС1970 : Х
4487164.474, Y8486516.066
• отвеждащ тръбопровод, положен върху мокрия и сухия откос
на дигата, без да се нарушава целостта й с дължина 50 метра,
заустващ в р. Струма. Координати КС1970 : Х 4486795.519,
Y8486897.457

- капацитет:

Прогнозни количества за добив се очакват максимум до

4000 т/год.
- обща използвана площ

общата площ на водните огледала е около 10дка.

- посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на
производствената дейност: Ново

инвестиционно намерение

- 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.)

Не се предвижда нова пътна връзка, достъпа на имота е по
съществуващ Полски път.

- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;

ИЗКОПНИТЕ РАБОТИ ЩЕ БЪДАТ ДО 2.5м ИЗВЪРШЕНИ
МАШИННО И РЪЧНО
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: НЯМА ВРЪЗКА
4. Местоположение на площадката:
- населено място: село Илинденци
- община: Община Струмяни
- квартал: местност Гладно поле
- номер на поземлен имот: 32665 0013 008
- географски координати (по възможност във WGS 1984) прилагам координатен регистър в КС 1970
- собственост: частна, юридическо лице - „АГРО СТРУМ ИНВЕСТ” ООД, ЕИК 202355055, село
Струмяни, ул.”Спартак 43

- близост до или засягане на защитени територии: НЕ
- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство: НЕ
- очаквано трансгранично въздействие: НЕ СЕ ОЧАКВА
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: НЕ СЕ НАЛАГА
ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...............
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа) НЕ СЕ
ПРЕДВИЖДА
- и/или от повърхностни води, необходими количества м3/год (наименование на воден обект)

Общият обем на рибарника е около 25 000м3, а общата площ
на водните огледала е 10 000.0 м2. Необходимото количество вода за
пълнене и опресняване на водата в рибарника е 9.7 л/сек, 830.14
м3/дневно или 303 000 м3/год. Водоснабдяването е предвидено от р.
Струма.

- и/или подземни води, необходими количества м3/год, съществуващи съоръжения или необходимост от
изграждане на нови: НЕ

СЕ ПРЕДВИЖДА

6. Отпадъци:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/:

Генерираните отпадъци по време на строителството и при
експлоатацията на обекта са с характер смесени битови и се
предвижда да бъдат третирани съгласно изискванията на
действащата нормативна уредба по управление на отпадъците.
.
- предвиждания за тяхното третиране

Генерираните отпадъци, вкл. отпадъчни води от обекта ще бъдат
третирани съгласно действащата нормативна уредба
7.

Очаквани

количества

и

тип

отпадъчни

води

(битови/промишлени)

ОТПАДЪЧНИ

БИТОВИ ВОДИ НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА
- предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в

ПРЕДВИЖДА СЕ
ЗАУСТВАНЕ В РЕКА СТРУМА ПОСРЕДСТВОМ ТРЪБОПРОВОД
Ф-200 ИЗГРАДЕН СЛЕД ИЗХОДЕН УТАИТЕЛ
8. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 2 години
канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:

9. Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Приложения:
□ 1. Актуални скици на имота/ите, в които ще се реализира инвестиционното предложение – бр. 1.
□ 2. Панорамна скица на имота/ите, в които ще се реализира инвестиционното предложение - бр. 1
□ 3. Документ/и за собственост на имота –1070/28.05.2014 акт 153.т.4, дело 722/2014
□ 4. Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия – вид/бр1
□ 5. Технологична схема - вид/бр1
□ 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
□ 13. ...........................................................................................................................................................................
□ 14. ...........................................................................................................................................................................
Дата:.........................

Възложител/пълномощник: ...........................................................
(име , подпис и печат на възложителя)

Забележка: Уведомлението и приложенията към уведомлението се представят в един екземпляр на
хартиен и в два екземпляра на електронен носител.

