
ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ШУМЕН

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

От „Екуиъс" ООД, гр.Шумен  гр.Шумен, ул. „Цар Иван Александър № 81, ет.4, ап.2, ЕИК
201792995. GSM: 0897 272204

(име, адрес и телефон за контакт,
гражданство на възложителя – физическо лице)

гр.Шумен ЕИК 201792995
(седалище и единен идентификационен номер

на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес:. .Шумен, ул. „Цар Иван Александър № 81, ет.4, ап.2.

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): …………………………………………………………….

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Владимир Йолов

Лице за контакти:. Владимир Йолов  0897272204

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Екуиъс" ООД има следното инвестиционно
предложение:”Изграждане на сгради/бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с
идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203 град Велики Преслав и
съгласуване на точка на заустване в имот с идентификатор 58222.111.2373. ”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението
Това е ново инвестиционно предложение. Имотите са с трайно предназначение –

земеделска, категория при неполивни условия –58222.111.202, 58222.111.203 – 7, а
58222.111.447 – 0. Ще бъдат изградени общо до  девет броя сгради /бунгала/ за сезонен отдих
като сглобяеми конструкции с разрешение за поставяне. Във всеки имот ще се поставят по
три бунгала, ще се озеленят, оградят и ще се създадат условия за отдих на семейства. Точката
на заустване ще бъде в имот с идентификатор 58222.111.2373 собственост на „Екуиъс"
ООД .



(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:

Имотите са със следните площи и капацитет: Имот с идентификатори 58222.111.447 –
686 кв.м –3 бунгала, имот с идентификатори 58222.111.202 – 601 кв.м – 3 бунгала, имот с
идентификатори 58222.111.203 – 1000 кв.м – 3 бунгала. Имотите са електрифицирани. Вода
ще бъде доведена от водовземно съоръжение – каптаж с регистрационен номер
25204102665/02.07.18 г. от регистъра на водовземните съоръжения. Община Велики Преслав
дава съгласието си за това след Решение на Общински съвет Велики Преслав №548 по
протокол 46 от 18.09.18 г. Задължението на фирмата е да получи разрешение за водоползване
по Закона за водите. Водата ще бъде доведена до имотите чрез водопровод /отбелязан на
идейната схема със синьо/. На първия етап водата ще бъде доведена до къщичките. Тя ще  се
подава след преминаване през хлораторно съоръжение. В имотите ще се изгради вътрешна
водопроводна мрежа. На втория етап, който не е предмет на това инвестиционно
предложение водопроводът ще достигне до други имоти собственост  на фирмата.
Водопроводът ще премине по общински път.
Нова техническа инфраструктура няма да се изгражда. Взривни работи не се предвиждат.
Изкопни работи няма да има.

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:

Инвестиционното предложение има връзка с ОУП на община Велики Преслав, който е
одобрен. Няма необходимост от издаване на съгласувателни /разрешителни документи по
реда на специален закон.

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)
Инвестиционното предложение ще се осъществи в община Велики Преслав област

Шумен.
Инвестиционното  намерение  ще  се  осъществи  върху  имоти:

- имот  с идентификатор 58222.111.202 в  землището  на  град Велики Преслав  по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/09.07.2010 г.
на Изпълнителен директор на АГКК.

Имотът  е  собственост  на:
1. „Екуиъс" ООД
Площ  на  имота: 601 .м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих
Трайно предназначение на кв територията – земеделска
Категория на земята при неполивни условия - 7
Съседи: 58222.111.250, 588222.111.472, 58222.111.215
- имот  с  идентификатор 58222.111.203  в  землището  на  град Велики Преслав  по

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/09.07.2010 г.
на Изпълнителен директор на АГКК.

Имотът  е  собственост  на:
1. „Екуиъс" ООД
Площ  на  имота: 1000  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих
Трайно предназначение на територията – земеделска
Категория на земята при неполивни условия - 7
Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.204, 58222.111.512

- имот  с  идентиифкатор 58222.111.447  в  землището  на  град Велики Преслав  по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/09.07.2010 г.
на Изпълнителен директор на АГКК.

Имотът  е  собственост  на:
1. „Екуиъс" ООД
Площ  на  имота: 686  кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: за земеделски труд и отдих
Трайно предназначение на територията – земеделска
Категория на земята при неполивни условия - 0
Съседи: 58222.111.250, 588222.111.471, 58222.111.215, 58222.111.201, 58222.111.511
- имот  с  идентификатор 58222.111.2373  в  землището  на  град Велики Преслав  по

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-44/09.07.2010 г.
на Изпълнителен директор на АГКК.

Имотът  е  собственост  на:
1. „Екуиъс" ООД

Площ  на имота: 3000 кв.м. .Начин  на  трайно  ползване: гори и храсти в земеделска
земя

Трайно предназначение на територията – земеделска
Категория на земята при неполивни условия - 0
Съседи: 58222.111.90, 588222.111.2374, 58222.111.80,



В близост е защитен резерват „Дервиша”. В близост няма защитени здравни обекти и
територии за опазване на обектите на културното наследство Не се очаква трансгранично
въздействие, не се налага нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:

Вода ще бъде доведена от водовземно съоръжение – каптаж с регистрационен номер
25204102665/02.07.18 г. от регистъра на водовземните съоръжения. Община Велики Преслав
дава съгласието си за това след Решение на Общински съвет Велики Преслав №548 по
протокол 46 от 18.09.18 г. Задължението на фирмата е да получи разрешение за водоползване
по Закона за водите. Водата ще бъде доведена до имотите чрез водопровод /отбелязан на
идейната схема със син цвят/. На първия етап водата ще бъде доведена до къщичките. Тя ще
се подава след преминаване през хлораторно съоръжение. В имотите ще се изгради вътрешна
водопроводна мрежа.На втория етап, който не е предмет на това инвестиционно
предложение водопроводът ще достигне до други имоти собственост  на фирмата и ще бъдат
захранени имотите от предишните инвестиционни предложения. Водопроводът ще премине
по общински път. Количество вода необходима за къщичките е 230 л на човек за 24 часа.

(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)

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 се емитират вещества от дейността при които се осъществява или е възможен
контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Не се очакват общи емисии на вредни вещества във въздуха .

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Строителните отпадъци по време на поставяне на бунгалата ще бъдат минимални и ще

се изнесат на определено място от Общината.

Ще се изготви план за управление на строителните отпадъци на етап проекти.

Наименования на отпадъка Код на
отпадъка

Количе
ство

Генерира се от период



т

Смесени отпадъци от
строителство и събаряне различни
от упоменатите в 17 09 01, 17 09
02 и 17 09 03

17 09 04 20 От ст.дейности строителство

Смесени битови отпадъци 20 03 01 1 От цялата площадка строителство

Почва и камъни различни от
упоменатите в 17 05 03

17 05 04 20 От ст.дейности строителство

Утайка от септична яма 20 03 04 1 От септична яма експлоатация

.Изчерпването на утайката става  посредством  моторни  помпи  и извозване на  най-
близката пречиствателна  станция, за  което  ще  бъде  сключен  договор. Всички образувани
отпадъци ще се предават на външни лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци
или комплексно разрешително по Чл. 35 от ЗУО. Битовите отпадъци ще се извозват от
фирмата посочена от Общината.

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.)
Отпадъчните води от битовките и санитарният възел на ще се заустват в  септична яма с
черпателна шахта с обем на септичната яма 3.50 м3 и черпателна шахта 14.00 м3,разположена
в имота предмет на ИП.Очаквано количество отпадъчни води – 207 л на човек за 24 часа. На
втория етап ще се изгради трасе за отпадъчни води /отбелязан с кафяв цвят на идейната
схема/.Ще се обособи точка на заустване в имот с идентификатор 58222.111.2373.
Заустването ще се извършва в дере.

Производствени отпадъчни води не се формират.
Дъждовните отпадъчни води ще се заустват разсредоточено.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б 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)
В технологичния процес не се използват вещества включени в Приложение 3 за химически
опасни вещества от ЗООС.



І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по
реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе
задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС,

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2
към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2
ЗООС) поради следните основания (мотиви):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Прилагам:
1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини,

район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на
чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на
инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното

предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в

подходящ мащаб.
4. Електронен носител – 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в

електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга

на посочения от мен адрес на електронна поща.

Дата: ......................... Уведомител: ……………………
(подпис)


