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ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „) СКОЕНЕРДЖИ” ЕООД
ЕИК 119624858

Пълен пощенски адрес: гр. Сливен, ул.”Радой Ралин“ N: 3- А -1 ,
Телефон, факс и ел. поща (e-imil): 0888 841 284
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Тодор Иванов Киров
Лице за контакти: Младен Маринов Русев 0888 841 284
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че „ЕКОЕНЕРДЖИ” ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Изграждане на газоснабдите т а станция с пълначно на бутилки за пропан- бутан и
подземен резервоар за пропан- б^тан с обем 50 m3 в ПИ 14275.610.459 в бивш стопански
двор на с, Гавраилово, община Сливен.

Характеристика на инвестицизнното предложение:
1. Резюме на предложението:
Фирма „ЕКОЕНЕРДЖ И’ ЕООД е с предмет на дейност търговия с петролни
продукти и техните производни.
В ПИ 1475.610.459 в бивпия стопански двор на с.Гавранлово „ЕКОЕНЕРДЖИ“
стопанисва и експлоатира газ( снабдителна станция с пълначно за пропан- бутан н
подземен резервоар за пропан- бутан с обем 10 m3.
С въвеждане на нови нормативни изисквания се налага реконструкция на
газоснабднтелната станция с монтаж на нов подземен резервоар с обем 50 m3 и
изместване на пълначното за бутилки на ново място в имота. Общ обем на всички
съхранявани бутилки до 3 m3.

ПИ itn.N:1475.610.459 е отред! и за „газостанция“ съгласно действащ ПУП- ПРЗ.

(посочва се характерът на иш естиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената
дейност съгласно приложение X® 1 иг и приложение № 2 към Закона за опазване на околната
среда (ЗООС)

3. Връзка с други съществуващ \ и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от
издаване на съгласувателни/разрешигелни документи по реда на специален закон; орган по
одобряване/разрешаване на инвестиийонното предложение по реда на специал н закон:
Имотът е разположен в южнага част на село Гавраилово, на територията на бивш
стопански двор.
Северно от имота е pa3i оложена бензиностанция, която се стопанисва от
„ЕКОЕНЕРДЖИ“.
Южно от имота за газостансия фунцноннра и друга бензиностанция на фирма
„СИДЖ“.

4. Местоположение:
ПИ ид-N: 14275.610.459 с.Гав[ анлово, с отреждане „за газостанция“ съгласно ПУППРЗ н „за друг вид производствен складов обекти съгласно кадастралната карта ,
Подходът
е от съществувн щи улици и алеи в „Промишлена зона”.
(населено място, община, квартал поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметсп а, географски координати или правоъгълни проекционни
UTM координати в 35 зона в БГС2О05, собственост, близост до или засягане на елементи на
Националната екологична мрежа (F ЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии
за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие,
схема на нова или промяна на съще ггвуваща пътна инфраструктура)

5.
Природни ресурси, предт идени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
Няма такива
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обще твено водоснабдяване (ВиЕ или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или
подземни води, необходими коли шства, съществуващи съоръжения или необходимост от
изграждане на нови)
В проекта единствен замърсител на околната среда е пропан* бутана, който ще се
съхранява в подземен резервоар. От него ще се зареждат бутилки за битови нужди, чрез
дозираща помпена система на т л н а ч н а т а линия.
Газовите бутилки, които c i с общ обем до 3 m3 за експедиция се извозват с
автотранспорт извън станцията.

6, Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

В процеса на експлоатация не с< очаква да се отделят вредни вещества над пределно
допустимите норми.

7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Битови отпадъци от персона; :а.
8. Отпадъчни води:
Няма
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,
промишлени и др.), сезонност, П])едвидени начини за третирането им (пречиствателна
станция/съорьжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен
воден обект/водошгьтна изгребна яма и др.)

9.
Опасни химични вещества които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
Пропан - бутан, в подзем< н резервоар с обем 50 m3 и общ обем на бутилки На
съхраняваните на площадката бутилки за битови цели до 3 m3.
(в случаите по чл. 996 ЗООС се г редставя информация за вида и количеството на опасните
вещества, които ще са налични и предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1
към Наредбата за предотвратява ie на големи аварии и ограничаване на последствията от
тях)
няма

I. Моля да ни информирате и необходимите действия, които трябва да предприемем, по
реда на глава шеста ЗООС.
II. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извт ршването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС,
когато за инвестиционно предлокение, включено в приложение № I или в приложение № 2
към ЗООС, се изисква и изготвянгто на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2
ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведо мяване на съответната/съответните общинаУобщини,
район/райони и кметство или кметствг и на засегнатото население съгласно изискванията на
чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията t 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
предложение;

информщия/документация,

поясняваща

инвестиционното

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 опреде тяне на необходимите действия да бъде издадено в
електронна форма и изпратено на ш сочения адрес на електронна поща.
На посочената електронна поща sl_imoti@abv.bg
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга
на посочения от мен адрес на елект юнна поща.
Дата: 08.09..2019г.

Уведомител:

(подпис)

