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:

Данни за възложителя:
, гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл. 230, ет. 11,
ап. 55, ЕИК 200032498, Кърп
Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. София, р-н „Красно село“, ж.к. „Красно село“, бл.
230, ет. 11, ап. 55
Телефон:+ 359887755220,факс:……………………..е-mail: evrogas@abv.bg
Лице за контакти/пълномощник: Гергана Андонова Илиева
Уведомяваме Ви, че юридическо лице “Евробиза„ ЕООД, гр. София
има следното инвестиционно предложение (изписва се точното наименование на
инвестиционното предложение): изграждане на животновъдна ферма с капацитет 1000 броя овце и
кози в имот № 009009 с площ 6,721 дка, местност „Иловицата“, землище на с. Кърпелово, Община
Струмяни
1.
Резюме на предложението, в т.ч.:
- описание на основните процеси: С инвестиционното намерение е предвидено в имот № 009009
да се изградят два броя сгради за отглеждане на овце майки и един брой битова сграда с доилна
зала. В същите е предвидено да бъдат отглеждани 1000 броя овце и кози. В сградите за
отглеждане на овце майки е предвидено овцете да пренощуват, а в битовата сграда с доилна са
предвидени помещения за доене, съхранение на издоеното мляко и съдовете за мляко, както и
помещение за измиване на същите. Предвидено е и помещение за почивка на персонала.
Предвидено е през деня животните да бъдат пускани на свободна паша. През родилния период в
сградите за отглеждане на овце е предвидено обособяване на сектор агнилно с временни
прегради. Малките агнета е предвидено да престояват няколко дни при майките, след което ще
бъдат настанявани в сградата за млечни агнета. Захранвахето с електроенергия ще бъде
осъществено чрез подземноположена кабелна линия 0,4 kV с дължина до 200 м. Вода за
питейнобитови нужди ще бъде използвана от съществуващ водопровод за поене на животните,
измиване на съдове използвани при доенето на животните и питейно битови нужди на
персонала.
- капацитет: На територията на фермата ще бъдат отглеждани 1000 броя овце и кози.
- обща използвана площ: предвидената за използване площ за сградата за овце майки е около
641 м2 от площа на целия имот, а за битовата сграда с доилна зала ще бъде около 259 м2 от целия
имот.
- посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на
производствената дейност: предвожданото инвестиционно предложение е за ново строителство.
- 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.): За изграждане и
експлоатация на фермата е предвидено да бъдат използвани съществуващите пътища. Не се

предвижда изграждане на нови пътища. Захранването на обектите на инвестиционното
намерение с електроенергия е предвидено да бъде осъществено чрез подземно положена
кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV с дължина до 200 м. Вода за питейно битови нужди ще
биде осигурена от съществуващата водопроводна мрежа на населеното място.
- предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: По
време на строителството са предвидени изкопни работи за изграждане на битовата сграда с
дълбочина до 6 м. Не е предвидено използване на взрив и извършване на взривни работи.
2.
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: Инвестиционното
намерение на възложителя няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности по реда на
специален закон. Органа отговорен за одобряване на намерението е Общинска администрация
Струмяни.
3.
Местоположение на площадката:
- населено място: с. Кърпелово
- община: Община Струмяни
- квартал: ………………………………………………………....................................
- номер на поземлен имот: 009009, местност „Иловицата”
- географски координати (по възможност във WGS 1984): ..........................................
.................................................................................................................
- собственост: Иван Илиев Марушкин съгласно решение по чл. 18 ж (1) от ППЗСПЗЗ
№1765/16.11.2012 г.
- близост до или засягане на защитени територии: Предвидения за реализиране на
инвестиционното предложение не е в близост и не засяга защитени територии по смисъла на
Закона за защитените територии.
- близост до или засягане на територии за опазване на обектите на културното наследство:
Имота, в който е предвидено да се реализира инвестиционното намерение не е в близост и не
засяга териории за опазване на обекти на културното наследство.
- очаквано трансгранично въздействие: С реализиране на намерението не се очаква
трансгранично въздействие.
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура: С реализиране на
инвестиционното пердложение не е предвидео изграждане на нова или промяна на
съществуваща пътна инфраструктура.
4.
Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията: вода от съществуващата водопроводна мрежа на населеното място.
- предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди: С реализиране на
намерението не се предвижда захранване на обектите на инвестиционното намерение от воден
обект река или собствен водоизточник.
- чрез обществено водоснабдяване, необходими количества (ВиК или друга мрежа):
Необходимите водни количества, предвитени за ползване за целите на инвестиционното
намерение ще бъдат от съществуващата водопроводна мрежа на населеното място са около 8090 м3 месечно.
- и/или от повърхностни води, необходими количества м3/год (наименование на воден обект): Не
се предвижда водоснабдяване на обектите на намерението от повърхностни води.
- и/или подземни води, необходими количества м3/год, съществуващи съоръжения или
необходимост от изграждане на нови: С реализиране на инвестиционното намерение не е
предвидено изграждане на собствен водоизточник
5.
Отпадъци:

- които се очаква да се генерират /по време на строителството и експлоатацията на обекта/: По
време на строителството строителни и битови отпадъци. По време на експлоатацията торови
маси и битови отпадъци.
- предвиждания за тяхното третиране: Образуваните по време на строителството и по време
експлоатацията строителни и битови отпадъци ще бъдат предавани и извозвани от фирма,
имаща съответните разрешителни за дейности с отпадъци. Почистените торови маси ще бъдат
съхранчвани на обособено място в рамките на имота (т.нар. торище), ще престояват там около
шест месеца и ще бъдат оползотворявани за наторяване на земеделски земи.
6.
Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени): Количествата
отпадъчни води от предвиденото за изграждане инвестиционно предложение са около 80 м3
месечно.
- предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция,
заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.: Образуваните
отпадъчни води е предвидено да бъдат зауствани в изгребна яма, която ще бъде почиствана
периодично от специализирана фирма на база сключен договор.
7.
Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: За
реализиране на инвестиционното предложение на възложителя ще бъдат необходими около 18
месеца.
8.
Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение: органа отговорен за
одобряване на инвестиционното намерение по реда на Закона за устройство на територията е
Общинска администрация Струмяни след представяне от страна на възложителя на всички
необходими документи от институциите, имащи отношение за съгласуване на инвестиционното
намерение по реда на други специални закони.
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 бр.
3. Договор за наем със собственика на имота – 1 брой.
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- в скицата е
описано
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................................................................

