Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от
2018 г.)

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
КМЕТА НА ГР.КАРЛОВО
УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от Анка …………… Пенчева с ЕГН …………… с постоянен адрес: гр.Карлово община
Карлово област Пловдив ул. ххххххххххххх ,гражданство-българско , в качеството си
на
Земеделски стопанин, регистриран по НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
със
съществуващ животновъден обект №4300-0170
Пълен пощенски адрес: гр.Карлово община Карлово област Пловдив ул.Козница №22
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): ххххххххххххххххххххххххххххххх
Лице за контакти:Aнка Пенчева ххххххххххх
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че ЗС Анка Иванова Пенчева има следното инвестиционно
предложение:
Вкачеството си на земеделски стопанин със съществуващ животновъден обект
№4300-0170 в гр.Карлово,за целогодишно свободно пасищно отглеждане
животни ,регистриран в системата на БАБХ - гр.Пловдив, се отглеждат 39бр.
Каракачански коне ,рядка, местна, автохтонна порода и във връзка с издаване на
удостоверение за регистрация по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност , правя следното инвестиционно предложение:
Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
Инвестиционното предложение представлява съществуващ животновъден обект - за
отглеждане на каракачански кон , с капацитет за 39 бр. коне, от застрашена, рядка
,местна автохтонна порода,който са включени в развъдната схема за опазване и
развъждане на Каракачански кон,находящ се вПИ №36498.704.166 , местност „Ени
кория“, с площ 1.404 дка, в землището на гр .Карлово, Община Карлово, извън
урбанизирана територия,съгласно Договор за продажба на недвижим имот чрез търг с
тайно наддаване №В-301 от 08.11.2016г.и скица №15-271667/02.05.2018год., за който
има издадено положително Становище с изх.№94-00-4895/1 от 28.06.2018 г.от д-р
Емил Кабаиванов – кмет на Община Карлово за целогодишно, свободнопасищно
отглеждане на коне с капацитет на фермата

39 бр. , в гореописания имот. Има

сключен договор №15/09.02.2017 за предоставяне на ветеринарномедицински услуги
с д-р Стефан Вълев с рег.№2007068221/2007 на територията на ОДБХ гр.Пловдив.Към настоящия момент не се предвижда промяна предназначението на
начина

на

трайно

ползване

на

гореописаният

имот,в

който

се

реализира

инвестиционното предложение.
(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:
В ПИ№№36498.704.166 с начин на трайно ползване „За друг вид застрояване” ще се
отглеждат целогодишно, свободнопасищно 39бр. Каракачански коне под селекционен
контрол регистрирани в ИАСРЖ и БАБХ. Животновъдният обект, ще бъде ограден с
електропастир,във връзка с опазването на животните от хищници и други
безстопанствени животни.Електропастирът ще бъде изграден по границите на имота,
състоящ се от два реда жица-лента и разстояние от 2 м. между отделните колове, на
височина 200 см , за по-добра сигурност на животните ще бъде направена и ограда с
мрежа. Захранването на електропастира ще се осъществява посредством
акумулаторни батерии. Няма необходимост от изграждане на водопреносна мрежа.
Водопоят
на
животните
ще
се
осъществява
от
повърхностни
водоизточници.Изхранването на стадото през зимния период ще се осъществява със
сено и зърно (ечемик ,пшеница, който се закупуват от ЗС в общината .Почистването
ще се извършва механично,като торовата маса се събира на торова площадка,
изградена, съгласно нормативните изисквания и след угниването и ще бъде
извозвана и използвана за наторяване на земеделски земи в стопанството.При

форсмажорни обстоятелства и лоши метеорологични условия, животните могат да
бъдат преместени в други близки навеси. Капацитетът на фермата е 39бр. коне.
Отглеждането ще се осъществява при строго спазване на нормативната уредба и
изискването за животновъден обект, а именно :
-Закон за ветеринарномедицинската дейност
-Наредби за хуманно отношение съгласно вида и категорията на заявените животни
за отглеждане
-Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в
планинските и други необлагодетелствани райони
-Наредби на общинския съвет ,на чиято територия се намира животновъдния обект
-Наредба №44 от 20.04.2006г.за
животновъдните обекти

ветеринарномедицинските

изисквания

към

-Наредба №2от 2007 год.за опазване на водите от замърсяване с нитрати от
земеделски източници
Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура. До имота се достига по съществуващ път. Експлоатацията и
поддръжката на съоръженията не изисква допълнителни помощни и комуникативни
площи.Към настоящия момент не се предвижда промяна предназначението на имота
или начина на трайно ползване на същия. Към момента в имота се извършва дейност
по свободно, пасищно отглеждане на животни – 39 бр. Каракачански коне .
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:
Имота върху който ще се реализира инвестиционното предложение се намира в
землището на гр. Карлово, площ 1.404 кв.м. Реализацията му няма връзка с други
съществуващи и одобрени или друг план дейности в обхвата на въздействието и
няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти.Съобразено е с
минималните разстоя между два животновъдни обекта отглеждащи един и същ вид
животни и различен вид животни,
съгласно Наредба № 44 за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Няма връзка с
други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на
въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
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)
Местоположение на имота:имот №36498.704.166 с площ 1.404 дка.с начин на трайно
ползване „За друг вид застрояване”, находящ се в землището на Гр.Карлово община
Карлово област Пловдив м-т „Ени Кория”
Прилагам скица, която показва точното местоположение и граници на имота.
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 водовземане или ползване
на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи
съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
Предвид характера на ИП, начинът на отглеждане на животните,няма да доведе до
отрицателно въздействие върху околната среда.По време на експлоатацията на
животновъдния обект не се изисква ползване на ВиК и електрически мрежи или
изграждане на нови такива.
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:
В следствие от реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква
емитиране на опасни отпадъци, осъществяващи контакт с вода. Няма да има принос
към замърсяване на повърхностните и подземните води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Няма очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха.Реализацията на
ИП ,няма да окаже отрицателно въздействие върху качеството,на атмосферния
въздух.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране:
Животновъдният обект е съществуващ ,инвестиционното предложение обхваща
дейност по целогодишно свободно пасищно отглеждане на 39 бр.конеНе се очаква
генериране на отпадъци, които да оказват отрицателно въздействие върху околната
среда.Торовата маса от животните се събира периодично и след угниване се
използва за наторяване на зем.земи.
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/водоплътнаизгребна яма и др.)
Инвестиционното предложение за свободно пасищно отглеждане на животни –коне
,не изисква изграждане на канализационна мрежа ,няма отпадъчни води или други
производствени води от дейността.
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 следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква
замърсяване на околната среда и не предполага наличие на площадка на опасни
химични вещества.Няма да се застраши популациите от характерни за района
растителни и животински видове.
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
предложение;

информация/документация,

поясняваща

инвестиционното

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в
подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

Дата: ....................

Уведомител: .........................
(подпис)

