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Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице ГЛАЗУРА ООД
чрез инж.Поля
Христова, грЛовеч, ул.„Васил Левски” № 2- тел. 0884 322 885
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/
5600, гр.ТРОЯН, ул. „ген.Карцов” № 109; ЕИК 110565351
/седалище и ЕИК на юридическото лице/
има следното инвестиционно предложение
ВЪНШНО ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ НА „СКЛАДОВА БАЗА И ЦЕХ ЗА КЕРАМИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО” В ПИ 35290.8.46, м-ст „ТРОЯНСКО ПОЛЕ”, с.КАЛЕЙЦА, общ.ТРОЯН
Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното

1.Резюме на предложението
предложение (ИП) предвижда изграждане

на нов бетонен
трафопост с трансформатор 63 k VA; Кабел 20 kV/изтеглен изцяло подземно/ от
съществуващ стоманорешетъчен стълб на В/1 „Телец" до БКТП е ПИ 35290.8.45. От
трафопоста ще се изтегли подземно кабел НН до главно електромерно табло, монтирано на
фасада на „Складовата база".

Дължината на трасето на кабел 20 k V е 138 м, а на кабел НН е 29м.
(описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност,
необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни ши поддържащи дейности, в
т.ч. ползване на съществуваща ши необходимост от изграждане на нова техническа
инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени шкопни работи,
предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)
2. връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на
въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени
зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков
потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на
специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на
специален закон;.
Одобрен от общината ПУП-ПЗ и издадено Разрешение за строеж за „Складова база и цех за
керамично производство"

3. местоположение на площадката - населено място, община, квартал, поземлен имот, 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 обектите на културното наследство, очаквано
трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4,
т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
Земл.с.Калейца, м-ст „Троянско поле”, община Троян. Трасето преминава през ПИ с кад.№
35290.8.43-ведомствен път, ПИ с кад.№ 35290.8.27-път, ПИ 35290.8.24 -нива и ПИ 35290.8.45-нива,
където ще бъде построен трафопоста и от него кабел НН до главно разпределително табло на обект:
Складова база и цех за керамично производство в ПИ 35290.8.46

Географските координати са:
Кабел СрН 1 стълб-42 55 46.817

24 42 17.089

2. чупка - 42 55 46.404

24 42 16.581

3. БКТП - 42 55 49.583 24 42 14.019
4. природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията,
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 съоръжениясъоръжения или
необходимост от изграждане на нови;
Обекта не се нуждае от ползване на природни ресурси
5. очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители;
При строителството и при експлоатацията на обекта няма вредни емисии
б.отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;
Земни маси, които ще се върнат в изкопа след полагане на кабела
7. 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.;
При строителството и при експлоатацията на обекта няма отпадъчни води
8. в случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС - очаквани количества, вид и класификация на опасните
вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.
При строителството и при експлоатацията на обекта няма опасни вещества

Във връзка със задължението ми за уведомяване на най-ранен етап на засегнатото население за
настоящето инвестиционно предложение, моля приложената към писмото обява да бъде поставена
на информационно табло или оповестена по друг подходящ начин.
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ЛЕГЕНДА

пълномощно
Подписаната Мария
Станчева , притежаваща Л.К. №
, изд.
на
. от МВР - Ловеч с ЕГН
с постоянен адрес: гр.Троян,
ул. Търнето Ж 2, вх.А. ет.З, ап.9 в качеството си на Управител и представляваш
„ГЛАЗУРА” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, ул. Генерал
Карцов № 109, Е Ж 110565351

УПЪЛНОМОЩАВАМ
ПОЛЯ

, притежаващ Л.К. №
ХРИСТОВА,х, ЕГН
, изд. На
от МВР - Ловеч, с постоянен адрес: гр.
Ловеч, ул. ,Васил Левски" № 2, ет. 3, ап. 9 със следните права: Да ме
представлява пред Агенция по геодезия, картография и кадастър,община
Троян, „ЧЕЗ Разпределение България" АД, „В и К - Стенехо" ЕООД - Троян,
РСПБЗН-Троян, РИОСВ и всички администрации, физически и юридически
лица като подава и получава всякакви документи, подписва, предварителни и
окончателни договори за присъединяване от мое име и за моя сметка във
връзка с проектиране и извършване на електрозахранването на имот с
идентификатор Ж 35290.8.46 и 35290.8.45 в хместност „Троянско поле” по
кадастралната карта на е. Калейца, община Троян.
Без право на разпоредителни сделки с имотите.

