ОБЯВЛЕНИЕ
до заинтересованите лица и общественост
на
с. Стоб, общ. Кочериново
На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда - ОВОС (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2006г., последно изменение
ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.)

„Рилана” ЕАД, гр. Благоевград,
с адрес: гр. Благоевград, ул. „Пейо К. Яворов“ № 2 Д
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
Фирма „Рилана“ ЕАД гр. Благоевград е наела с договор за наем от 27. 04. 2015 г.
имот УПИ III – 644, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново от фирма „Мултипъл
чойс” ЕООД, гр. Благоевград, където има изграден цех за бутилиране на изворна вода
„Рилана“.
За дейността си фирмата има издадено Разрешително за водовземане от подземни
води с № 41510514/30.07.2015, изменено с Решение с № ПО-01-32/23.03.2016г с цел самостоятелно питейно - битово водоснабдяване - бутилиране на изворна и трапезна вода.
Разрешеното водно количество е 4 000,0 м3/год. Или 0,12 л/сек.
Фирмата работи от края на 2015 г. като в цеха се бутилират разфасовки то 0,33, 0,5
и 1,5 мл. и фирмата развива пазара на вода, поради което се налага увеличаване на
производствения капацитет.
Инвестиционното

намерение

на

фирмата

е

да

увеличи

капацитета

на

производствената линия като цеха ще работи на две смени по 8 часа или общо 16 часа на
ден. Също така цеха работи 50 седмици в годината и две седмици се предвиждат за
профилактика и планов ремонт.
Необходими водни количества за бутилиране на изворна вода.

При 16 часов работен ден в цеха ще се пълнат следните количества бутилки:
За 0,33 мл бутилка
4 000 б/ч Х 0,33 мл. Х 16 часа на ден = 19 200 л/дн
За 0,5 мл бутилка
4 000 б/ч Х 0,5 мл. Х 16 часа на ден = 32 000 л/дн
За 1,5 мл бутилка
4 000 б/ч Х 1,5 мл. Х 16 часа на ден = 96 000 л/дн
Също така практиката показва, че през годината се работи за бутилиране на 0,33 мл
17 седмици през годината или 85 дни в годината, 18 седмици или 90 дни в годината за 0,5
мл. и 15 седмици ли 75 дни в годината за бутилирането на 1,5 мл.
В следствие на гореизложените факти се определят следните.те водни количества:
За 0,33 мл бутилка
19 200 л/ден Х 17 седмици Х 5 работни дни = 1 632 000 л/год. или 1 632,0 м3/год.
За 0,5 мл бутилка
32 000 л/ден Х 18 седмици Х 5 работни дни = 2 880 000 л/год. или 2 880,0 м3/год.
За 1,5 мл бутилка
96 000 л/ден Х 15 седмици Х 5 работни дни = 7 200 000 л/год. или 7 200,0 м3/год.
Полученият средногодишен дебит, необходим за бутилиране на изворна вода в цех
за бутилиране е следното:
Qгод = 1 632,0 + 2 880,0 + 7 200,0 = 11 712,0 м3/год
Qдн = 32,09 м3/дн
Qср год = 0,37 л/сек.
„Увеличаване на производствените мощности в цеха за бутилиране на изворна вода
„Рилана“ За дейността си фирмата има издадено Разрешително за водовземане от
подземни води с № 41510514/30.07.2015, изменено с Решение с № ПО-01-32/23.03.2016г с
цел - самостоятелно питейно - битово водоснабдяване - бутилиране на изворна и трапезна
вода.
Разрешеното водно количество е 4 000,0 м3/год. Или 0,12 л/сек., предвижда се
увеличаване на капацитета на бутилиране, което води до увеличаване на водните
количества на 11 712,0 м3/ год.
Цеха за бутилиране и прилежащата инфраструктура към същия е изградена и не се
налага изграждане на нова или реконструкция на съществуващата.
Единствено се налага увеличаване на водните количества посочени в Разрешително

за водовземане от подземни води с № 41510514/30.07.2015, като за целта ще се подаде
заявление в Басейнова дирекция Благоевград за изменение на горепосоченото
разрешително в частта заявени водни количества. Също така ще се подаде и заявление за
коригиране на проект за оразмеряване на санитарно – охранителна зона около
водовземното съоръжение, съгласно изискванията на Наредба № 3/16.10.2000 г. за
условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно охранителните зони около водоизточници и съоръжения за питейно - битово
водоснабдяване.
За изменението на разрешително за водвземане от

подземни

води

№

41510514/30.07.2015 е необходимо провеждане на процедура по изменение съгласно
Закона за водите и заявление за коригиране на проект за оразмеряване на санитарно –
охранителна зона около водовземното съоръжение, съгласно изискванията на Наредба №
3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточници и съоръжения за
питейно - битово водоснабдяване. Дейностите по изменение не са свързани с други
планове.
Имот УПИ III – 644, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, обл. Кюстендил,
собственост на „Мултипъл чойс” ЕООД, гр. Благоевград, предоставен на „Рилана“ ЕАД гр.

Благоевград с договор за наем от 27. 04. 2015 г.
Тръбен кладенец координати:
Географски координати – N - 42°05'33.867

EO - 23°06'08.931

Геодезически координати – Х - 4536449.265

Y - 8480243.565

Надморска височина - 440.500 м.
Цеха е изграден и не се налага промяна на инфраструктура , единствено се налага
увеличаване на водните количества посочени в Разрешително за водовземане от подземни
води с № 41510514/30.07.2015, като за целта ще се подаде заявление в Басейнова дирекция
Благоевград за изменение на горепосоченото разрешително в частта заявени водни
количества. Също така ще се подаде и заявление за коригиране на проект за оразмеряване
на санитарно – охранителна зона около водовземното съоръжение, съгласно изискванията
на Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда на проучване, проектиране,
утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточници и
съоръжения за питейно - битово водоснабдяване.

Фирма „Рилана“ ЕАД гр. Благоевград е наела с договор за наем имот УПИ III – 644,
кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново от фирма „Мултипъл чойс” ЕООД, гр.

Благоевград, където има изграден цех за бутилиране на изворна вода „Рилана“.
За дейността си фирмата има издадено Разрешително за водовземане от подземни
води с № 41510514/30.07.2015, изменено с Решение с № ПО-01-32/23.03.2016г с цел самостоятелно питейно - битово водоснабдяване - бутилиране на изворна и трапезна вода.
Разрешеното водно количество е 4 000,0 м3/год. Или 0,12 л/сек.
Фирмата работи от края на 2015 г. като в цеха се бутилират разфасовки то 0,33, 0,5
и 1,5 мл. и фирмата развива пазара на вода, поради което се налага увеличаване на
производствения капацитет.
Инвестиционното

намерение

на

фирмата

е

да

увеличи

капацитета

на

производствената линия като цеха ще работи на две смени по 8 часа или общо 16 часа на
ден. Също така цеха работи 50 седмици в годината и две седмици се предвиждат за
профилактика и планов ремонт.
За контакти: Димитър Стойков - Управител на „Рилана" ЕАД, гр. Благоевград;
GSМ +359 879 434 444.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Благоевград - 2700, ул.
"Свобода" № 1, е-mail: blriosv@yahoo.com

Дата: 30. 08. 2018 г.

Управител:.........................
/Димитър Стойков/

