РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
СТАРА ЗАГОРА
Вх. & №-о!~ i:B j04.. а -тЮг

ДО
Директора на РИОСВ-Стара Загора

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно намерение по смисъла на чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда / Приета с ПМС
№ 59 от 07.03.2003 г. Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.З от 10 Януари 2006г.,
изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.З от 11
Януари 2011г./

Димитър Стойков Илиев
гр.С ливен, кв.” К луцохор” 16-Г-4, общ .С ливен, обл.С ливен тел:0888660451
/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: гр.С ливен,ул.’’Д ж ей м с Б аучер”№ 22,ап.2, общ .С ливен,
обл.С ливен
Телефон, факс и e-mail: тел.044622107,м об.0888660451
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител —Димитър Стойков Илиев
Лице за контакти : инж .П етко Господинов Д ун чев

Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че лицето Димитър Стойков Илиев, от гр.Сливен има следното
инвестиционно предложение:

Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението: В поземлен имот ПИ 32915.30.180 по Кадастрална карта на е.
Ичера, Община Сливен, Област Сливен, инвестиционното намерение на Инвеститорите
/собственика /на имота е да изгради „Къмпинг и атракционна площадка“ . Целта на
инвестиционното намерение е изграждане на „Къмпинг и атракционна площадка“
В имота ще бъдат разположени пет бунгала от дървена конструкция от по 20 кв.м, всяко и
атракционна площадка 200 кв.м/люлка, пързалка и батут/.
Общата застроена площ на дървените къщи 100 кв.м.и
Изкопните работи ще бъдат свързани с основното строителство определено по проекти, като
очакваната дълбочина на изкопите по основите ще е около О.ЗОм. При започване на
строителството не се очаква използването на взривни материали.

Общата площ на имота е 1000 кв.м.
При започване на строителството не се очаква използването на взривни материали.
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. 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 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/

2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:
няма сведения за други

одобрени инвестиционни намерения, които биха повлияли върху

обхвата на въздействието на обекта на инвестиционното предложение.

3. Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски
координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени
територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично
въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/
В поземлен имот ПИ 32915.30.180 по Кадастрална карта на с. Ичера, Община Сливен, Област
Сливен. Имота е частна собственост,с начин на трайно ползване -земеделска.Не се засягат
защитени територии и територии за опазване на обекти от културното наследство.До имота
има асфалтов път.

4. П риродни песурси, 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:
За питейни нужди захранването ще се осъществява от съществуващ водопровод Ф90мм.

5. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:
Очакваните отпадъци са от битов характер и ще бъдат събирани в контейнери и извозвани до
място определено от кмета на населеното място.
6. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на
тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в
канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
Отпадните води ще се заустват в септична яма.
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I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда
на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

II. /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 от ЗООС,
се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради
следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Уведомление по чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда в един екземпляр на хартиен носител и в два
екземпляра на електронен носител.
2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини,
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма,
копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредба за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, /обн.ДВ бр.25 от
18.03.2003г.,изм. ДВ бр.З от 10.01.2006 г., изм. ДВ бр.80 от 9.10.2009 г./.
3. Актуална скица на имота, координатен регистър на характерните точки в цифров вид
на имота за уточняване местоположението му или кадастър от възстановената
собственост.
4. Документ за собственост.
5. Други документи, по преценка на уведомителя:
•

допълнителна
предложение;

информация/документация,

•

картен материал, схема, снимков материал.

поясняваща

инвестиционното

Дата:01.2020г.

Забележка: Възложителят е задължен да осигури еднаквост на съдържанието на хартиения и в
електронния носител на информацията, като при установено несъответствие РИОСВ-Стара
Загора взема предвид хартиения носител.
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