
„ПЛАМ АГРО” ООД,  ЕИК 131 272 939  - гр. София 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1618, ул. „Иван Сусанин” № 42 „Б” 

О Б Я В А  

за уведомление на населението на община Якимово и кметствата на с. 

Дългоделци и с. Долно Церовене чрез офиса на инвеститора в гр. София и 

в с. Дългоделци (стопански двор) 

                   В съответствие с чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) и чл. 4, ал. 1 от наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), 

приета с ПМС № 59 от 07. 03. 2003 г. (обн. ДВ бр. 25 от 18. 03. 2003 г., изм. 

ДВ бр. 3 от 10. 01. 2006 г., изм. ДВ бр. 80 от 09. 10. 2009 г., изм. ДВ бр. 29, от 

16 04. 2010 г., изм. ДВ бр. 3 от 11. 01. 2011 г., изм и доп. ДВ бр. 94 от 30. 11. 

2012 г.) „ПЛАМ АГРО” ООД, гр. София, ЕИК 131 272 939 уведомява за 

инвестиционното си намерение за изграждане на нов обект за дейността 

„аквакултури и свързаните с тях дейности” по чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за 

водите и „интензивно развъждане на риба” по Приложение № 1, т. 1 „е” към 

чл. 81, т. 2 от ЗООС. 

                  Обектът „Садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи 

мрежести клетки (садки)”, ще бъде разположен в участък от акваторията на 

язовир „Божоровец” с площ около 15 дка, разположен в землищата на  с. 

Дългоделци (ЕКАТТЕ 24551) и с. Долно Церовене (ЕКАТТЕ 22873), община 

Якимово, област Монтана. Участъкът за разполагане на инсталацията за 

интензивни аквакултури (садки) се намира в определената на схемата част 

на язовира, като в останалата част от водоема ще се извършва 

програмирано зарибяване с определени видове риби и ще се осъществява 

дейността екстензивно и полуинтензивно отглеждане на риба, която е 

извън обхвата на Глава шеста и Приложение № 1 към ЗООС. 

                   По-подробна информация за инвестиционното предложение се 

намира в РИОСВ - Монтана, в община Якимово, кметствата на с. Дългоделци 

и с. Долно Церовене, в офиса по седалище на дружеството в гр. София, 1618, 

ул. „Иван Сусанин” № 42 Б и в офиса на „ПЛАМ АГРО” ООД в с. Дългоделци 

– стопански двор. 


