
ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ - С Л И В  

                                

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

 

 

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.), 

Община Сливен съобщава на засегнатото население, че: 

 

СТОЯН МАРКОВ ТЕНЕВ, С. ГЛУШНИК, ОБЩИНА СЛИВЕН 

    има следното Инвестиционно предложение за: 

 

”Изграждане на рибарник в имот № 0310360 в землището на с. Блатец, община 

Сливен’’ 

 

За контакти: 

Име: Стоян Марков Тенев 

Тел.: 0888 382 420 

Пълен пощенски адрес: 8879 с. Глушник, община Сливен 

 

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния 

сайт на Община Сливен (http://www.sliven.bg), раздел Околна среда – Процедури по 

ОВОС – точка 2  Обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за 

ОВОС.  

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на 

информацията по Приложение № 2 /до 03.06.2018 г. вкл./ в Община Сливен, гр. Сливен 

8800, бул.”Цар Освободител № 1, и/или в РИОСВ – Стара Загора, гр. Стара Загора 

6000, ул. ”Стара планина”№ 2, п.к.143.       

 

 

 

 

 

Отдел Екология 

Община Сливен                                                                       Дата: 21.05.2018 г 

 

 

http://www.sliven.bg/
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ОТ 

НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС  
 

          
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РИБАРНИК В ИМОТ №0310360 

ЗЕМЛИЩЕ СЕЛО БЛАТЕЦ ОБЩИНА СЛИВЕН 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Адрес на управление: с.Глушник  община Сливен, област Сливен          

        Стоян Марков Тенев ЕГН  

       

 

         

 

 

 

 

Април 2018година 
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ИНВЕСТИЦИОННО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

На основание чл.81 (1)т.2 от ЗООС и Приложение №2 към чл.6 от  

Наредбата приета с Постановление №59/07.03.2003г. 

(изм. ДВбр.3/2006г., изм. ДВбр.80/2009г., изм. ДВ бр.29/101г., изм. ДВ 

бр.3/2011г.)  

   

На  Стоян Марков Тенев ЕГН  

 

 

ОТНОСНО: Изграждане на водоем за отглеждане на риба в ПИ 

0310660  Землище село Блатец   община Сливен 

  

І. Информация за контакт с инвеститора: 

1. Пощенски адрес: 8879 с.Глушник община Сливен,  

Стоян Марков Тенев   гражданство – българско. 

      2. Телефон, факс, E-mail –   

Телефон: 0888 382 420 

      3. Лице за контакти:  Стоян Марков Тенев ,  -    0888 382 420 

  

ІІ. Характеристика на инвестиционното предложение. 

1. Резюме на предложението.  

Ще се изгради водоем за отглеждане на риба. 

Водоема има площ от 6,3 д-ка. 

 

 

 

 

 

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 
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Теренът, върху който ще се изгради рибарника е собственост на инвеститора. 

В по голямата част на годината поради високи подпочвени води теренът е под 

вода и не може да се използва за земеделски цели. 

Инвеститорът е е собственик на земята , съгласно нотариален акт №34 том III 

рег. №4570 дело №333/ 2012 г.  

 Концепцията на проекта е да направи имота използваем.  

 

 3.   Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен  или друг план 

дейности 

няма 

 

4. Подробна информация за разгледани алтернативи  

Не са разглеждани други алтернативи. 

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за 

временни дейности по време на строителството. 

 Теренът се намира в  ПИ. 031060 землище село Блатец общ Сливен 

 

 6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет. 

1. Обекта представлава водоем за отглеждане на риба с максимален капацитет 

2000кг. Зарибява се през пролетта и рибата се реализира в края на годината. Водата ще 

се доставя от НС –ЕАД  „Средна Тунджа” гр Сливен , като за целта след въвеждане в 

експлоатация на обекта инвеститора ще сключи договор за доставка на вода за 

зареждане на рибарници, както и ще си извади разрешително за водовземане от 

повърхностен воден обект от БДУВИБР гр. Пловдив 

 7. Схема на нова или промяна на съществуващата инфраструктура. 

  Не се налага изграждане на нова инфраструктура.. 

 

 8. Програма на дейностите, включително за строителството, 

експлоатацията и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване. 

   Строежът ще  се изпълни  съгласно изискванията на ЗУТ. 

     Инвестиционното предложение  ще реализира при спазване на всички норми за 

безопасност при строителството и експлоатацията не се предвижда риск  от инциденти. 
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9 . Методи за строителство  

       При строителството   ще се спазват изискванията на   ЗУТ (Закона за устройство 

на територията). Ще се използват трудови норми за строителството ТНС - 

Сборник1,2,3,13, както и усреднени сметни норми (УСН) 01, 02, 03, 04, 08 и др.  

 

   

        10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството. 

       По време на строителството и експлоатацията не се предвиждат използване на 

природни ресурси. 

    

         11.  Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и 

начин на третиране. 

 По време на строителството няма да  се генерират строителни отпадъци.  

  

  

 12. Информация за разглежданите мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда. 

 Инвеститорът набелязва и ще изпълнява  различни мерки за намаляване на 

отрицателните въздействия върху околната среда.  

 

13. Други дейности свързани с инвестиционното предложение. 

/например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,  

жилищно строителство, тип на отоплението, вид на горивото и мощност на топлинния източник, 

 третиране на отпадъчните води вид на пречиствателното съоръжение, място на заустване/.  

  

Не се предвиждат други дейности 

       

 14. Необходимост от други разрешителни свързани с инвестиционното 

предложение. 

 Разрешително за ползване на повърхностен воден обект и за ползване на воден 

обект.   
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    15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 

  При строителството – изкопи се очакват  незначителни замърсяване и 

дискомфорт на околната среда в рамките на допустимо за нов строителен обект. 

      

16. Риск от инцидент 

          Няма риск от инциденти при правилното спазване на изискванията за безопасност 

при строителство. 

 

ІІІ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. План, карти, снимки 

Теренът на който ще се изгради водоема за отглеждане на риба е ПИ 031060 

землище село Блатец община Сливен. 

 

                    2. Съществуващи ползватели на земи. 

      Теренът за ПИ 031060 землище село Блатец община Сливен. 

3. Зониране или земеползване съобразено с одобрени планове. 

Не се налага зониране на  имота. 

4.  Чуствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, 

защитени зони, СОЗ.Национална екологична мрежа. 

      В района на обекта няма чувствителни екосистеми, уязвими зони, защитени 

зони, СОЗ. В близост до разглежданата площадка няма разположени обекти, които да 

са предмет на културно наследство. 

      4.а  Качество и регенеративната способност на природните ресурси. 

          В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата 

експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на 

природните ресурси в района на инвестиционното предложение. 

         5. Наличие на защитени растителни и животински видове от Приложение 

№3 на Закона за биологичното разнообразие в района на площадката. 

         Инвестиционното предложение ще се реализира в среда, където няма наличие на 

защитени растителни и животински видове по Приложение №3 от ЗБР. 

         С реализирането на инвестиционното предложение, не се очакват значителни 

отрицателни въздействия върху екологичната мрежа, която цели дългосрочно опазване 

на биологичното разнообразие. Няма да се засегнат ключови елементи предмет на 

опазване в защитената зона. 
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             6. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за 

местоположение. Не са разглеждани алтернативи за местоположението, поради факта, 

че разглежданата  площадка  е най-подходяща. 

        

        ІV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

        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 недвижими културни ценности, 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; 

 

      Хигиенни отстояния: отговаря на ХХЗ.   

 

При строителството  ще се осигурят най-благоприятни условия за безопасна 

работа на персонала. 

Води – Доставката и отвеждането на водите ще се извършва по мрежата на НС- 

ЕАД  клон „Средна Тунджа” за което инвеститора има сключен предварителен договор. 

. 

Въздух – Строителството и експлоатацията на водоема няма да предизвикват 

замърсяване на въздуха. 

  

           Отпадъци –  

           По време на строителството няма да се генерират строителни отпадъци.  

По време на експлоатацията ще се генерират минимални отпадъци, които ще 

събират на отределено място на предпазната дига на водоема и ще транспортират до 

градското депо. 

         Шум, вибрации, полета и лъчения. 

При производственият процес не се отделят шум и вибрации над хигиенните 

норми, както и не създават полета и лъчения които да изискват специални 

мероприятия.  

По време на строителството на  се очаква инцидентен шум от строителни 

машини. 
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 Растителен и животински свят, защитени територии. 

  В района на обекта няма защитени растителни видове и чувствителни 

екосистеми. 

В близост да разглежданата площадка няма разположени обекти, които да са 

предмет на културно наследство. 

2. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до обекта производства.  

 Реализацията на обекта няма да окаже въздействие върху елементи от 

Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта 

земеделски земи. Теренът водоема предмет на  инвестиционното предложение не попада 

в  границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и в 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Обекта няма 

вероятност да окаже значително отрицтело въздействие върху елементи на 

Националната екологична мрежа.. 

  3.  Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно).  

                В обхвата на строителният обект  няма обекти от Националната екологична 

мрежа. Предвид естеството на инвестиционното намерение, евентуалните 

въздействията могат да се определят като локални и  незначителни. 

 

4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато 

население;населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой 

жители и др.).   Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на 

инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на малка част от 

землището в което ще се реализира инвестиционното намерение. 

5. Вероятност на поява на въздействието. Минимална.  

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. Минимална. 

            7.   Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното 

предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

значителните отрицателни въздействия върху околната среда. 

             При осъществяването на строителните дейности да не се допуска замърсяването 

на почвата, както в имотите, където минава трасето така и в съседните имоти.   
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8.   Трансграничен характер на въздействията. – Не се очаква. 

Реализацията на обекта ще окаже незначително въздействие върху 

компонентите на околната среда в района на обекта. 

                           

 

 

 

 

 

 

                                                           Инвеститор: …………………………….. 

                                         (Стоян марков Тенев )        

 

 

 

 

   

       

 


