ОБЯВА
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда зЯ
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Нарежа
за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
ТРОЯНСКА СКАРА ЕООД

С. Врабево, ул. Васил Левски 4
Представлявано от Кирил
Радев - Управител
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:
Преустройство на цех за гъби в цех за месопреработване. Обекта се
намира в гр. Троян, ул. Генерал Карцов 271-Б
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Стела Бънджева, гр. Троян, ул. Ген.Карцов 192, 0878848683
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен - 5800,
ул. “Ал. Стамболийски” № la, e-mail: office@riew-pleven.eu.

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

ДО
КМЕТ
НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО

УВЕДОМЛЕНИЕ

Получено ма*$&/д£2

От ТРОЯНСКА СКАРА ЕООД
възложител: за физическо лице - Име, Презиме, Фамилия и адрес;
за юридическото лице - наименование, представител, седалище и
адрес на управление, ЕИК/
ЕИК: 202638313, седалище и адрес на управление: с. Врабево, ул. Васил Левски 4
Представлявано от Кирил

Радев - Управител

Лице за контакти /упълномощен представител/..............................................
Стела

Бънджева - упълномощен представител

Адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail.: Stella_bandgeva@abv.bg
С. Врабево, ул. Васил Лески 4, тел: 0878848683, 0885643688
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г.,
изм. и доп.) Ви уведомяваме за нашето инвестиционно предложение: „Преустройство
на съществуващ цех за гъби в цех за месопреработка”
Местоположение: гр. Троян, ул. Генерал Карцов 271-Б
Моля за Вашето становище относно реализацията на инвестиционното предложение,
предвид устройствената зона, в която попада територията, както и относно
проявения обществен интерес към него.

Прилагам:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС;
2. Обява, с която да бъде информирано засегнатото население на територията на
Вашата община/район/кметство.

Дата:

„ТРОЯНСКА СКАРА” ЕООД - ГР.ТРОЯН

H 3 X .N

Информация по чл.4, ал.З от Наредбата за ОВОС

I.

II.

Данни за възложител:
„ТРОЯНСКА СКАРА” ЕООД, ЕИК: 202638313,
Седалище: с.Врабево, общ. Троян, обл. Ловеч, ул. Васил Левски 4,
Представлявано от Кирил
Радев - управител
Лице за контакт: Стела Бънджева - упълномощен представител
Телефони: 0878848683, 0885643688
Имейл адрес: Stella_bandgeva@abv.bg
Характеристика на инвестиционното намерение

1. Резюме на предложението: Троянска скара ЕООД желае да извърши преустройство
на съществуващ цех за гъби в цех за преработка на месо.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената
дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната
среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 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.); предвидени изкопни работи,
предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Основните процеси в месопреработвателната фирма са: прием на суровини и меса,
разфасоване, обезкостяване, нарязване, мелене, обработка и подготовка на месото,
опаковане, пакетиране и експедиция на готовата продукция. В производството се използва
трупно червено и бяло месо.
Предприятието ще се захранва от съществуваща електропреносна и водопроводна
мрежа. Канализация в имота и около него - няма. Има съществуваща изградена изгребна яма,
но ще бъде изградена пречиствателна станция, за преработка на отпадните води.
Работните помещения ще бъдат климатизирани. Ще се обезпечат с вентилация
/естествена и принудителна/ на санитарните и производствени помещения.
Предприятието съдържа 2 охладителни камери за охлаждане и съхранение на готова
продукция.
Транспортният достъп до имота ще се осигури посредством съществуваща пътна мрежа.
Инвестиционното намерение ще осигури работни места в региона, както и общ принос

чрез предмета си на дейност - производство.
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:
Обектът, предмет на инвестиционното намерение не е във връзка с други съществуващи
и одобрени с устройствен или друг план дейности
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни
UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на
Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии
за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие,
схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
Обекта се намира в гр. Троян, поземлен имот и идентификатор 73198.508.445 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, с площ 2889кв.м., с начин на
трайно ползване - ниско застрояване и построена в имота едноетажна промишлена сграда
със застроена площ 740кв.м., с адрес: гр. Троян, ул. Генерал Карцов 337А
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или
подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от
изграждане на нови)
Ново строителство няма да се извършва. Ще бъдат изградени преградни стени с цел
обособяване на отделни помещения необходими за производствения процес. По време на
строително-ремонтните дейности ще се използва вода за питейно битови нужди от уличен
водопровод, посредством водопроводно отклонение.
Извършването на строително-ремонтните дейности не включва използване, съхранение,
транспорт и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на
хората.
6.

Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:
Не се очаква да бъдат емитирани вредни вещества от дейността на обекта
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очаква да има емисии на вредни вещества във въздуха и да се замърсява околната
среда

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
В обекта ще бъде изградена пречиствателна станция, с необходимия капацитет
съобразно дейността
9. Отпадъчни води:
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна
станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен
воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
Ще бъде монтирана пречиствателна станция, която работи на SBR принцип - еърлифтна
технология. Предимството на тази технология се състои в това че, притока на отпадните води
постъпва в буферен резервоар. Там те временно се съхраняват, преди да постъпят в
резервоарите за аерация, където да последва биологично пречистване. Така се постига
оптимално натоварване на съоръжението и постоянен и равномерен качествен процес.
Водата която излиза от изхода на съоръжението отговаря на европейски стандарт EN 125663, и това позволява пречистените води да бъдат заустени реки, дерета и т.н.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях)
Не се очаква да има опасни химични вещества на територията на обекта

Подпис:
Кирил Радев - Управител

