Приложение № 5 към нл. 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., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
От: „Елаците - Мед" АД, 2086, с. Мирково, област Софийска, тел.: 02/923 77 12
Пълен пощенски адрес: 2086, с. Мирково, област Софийска
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/923 77 12, 02/923 78 67, office@ellatzite-med.com
Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Драгомир Драганов
Лице за контакти: инж. Александър Григоров, директор дирекция „ Околна среда и води ”,
тел.: 02/923 77 68; 0888 777 950

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви, че „Елаците - Мед“ АД има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на товарна рампа в района на претоварна база гр. Пирдоп“
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението
Товарната рампа ще бъде изградена в западната част на площадката на претоварна
база гр. Пирдоп, на железопътен коловоз собственост на „Елаците-Мед” АД.
Рампата се оформя чрез реконструкция на локален път, минаващ южно от естакадата
и оформяне на подход към ж.п. коловоз северно от пътя.
Рампата е предназначена за товарене на концентрат от автомобили на ж.п. вагони.
Пред товарната рампа котата на релсите е КГР = 713,16 т. Височината на товарната рампа
е 3,10 ш. Тя е съобразена с височината на вагоните, на които ще се товари концентрат.
Проектирани са три стоманобетонови подпорни стени. Подпорни стени № 1 и № 2
ограничават рампата от площадката на претоварната база. Подпорна стена № 3 ограничава
рампата от ж.п. коловоза. Короната на подпорната стена е с 0,35 m по - висока от рампата за
ограничаване движението на автомобилите. Подпорна стена № 3 е ситуирана на 1,86 ш от
оста на ж.п. коловоза.

Рампата за товарене на концентрат е двупосочна. Автомобилите могат да подхождат
към нея от запад и от изток. Товарната рампа е с максимален надлъжен наклон от 9,72%. Тя
ще бъде изградена от трамбован земен насип.
Пътната настилка на рампата е предвидено да бъде от армиран бетон клас ВЗО с
дебелина 20 cm.
Между пътната настилка на рампата и подпорни стени № 1 и № 2 е проектиран тротоар с
широчина 0,90 ш. Настилката на тротоара е от бетон клас ВЗО с дебелина 10 cm.
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:
Строително - монтажните работи на обекта обхващат следните видове дейности:
1. Подготовка на работната площадка;
2. Земни работи - изкоп за изграждане на подпорни стени;
3. Изграждане на насип от земни почви;
4. Бетонови работи - кофражни работи, полагане на арматура, изливане на бетон;
5. Монтажни работи:
- на бордюри;
- на предпазна стоманена ограда;
6. Довършителни работи;
7. Оформяне на околното пространство.
Площадката на рампата се оформя от подпорни стени, които оформят габарита на
рампата.
Перпендикулярно на оста на ж.п. коловоза, на 18 m от челната подпорна стена,
успоредна на коловоза се изпълняват подпорни стени. Подпорните стени стъпват на обща
фундаментна плоча. В останалата част същите се оформят като ъглови.
На надлъжните - успоредни на пътя се оформя подпорна стена, която служи и за
буфер.
За поемане на хоризонталните товари от удара на задните колела на самосвалите, се
оформя хоризонтална греда с широчина 100 cm. Гредата служи и за опора на вертикалната
подпорна стена. Същата е изчислена да поеме вертикални товари от двете задни колела на
самосвалите и хоризонтално натоварване от буферите.
Подпорните стени и земната основа се изчисляват за натоварване от земен натиск от
обратния насип и подвижен товар от самосвали, с натоварване от задна ос 130 kN,
хоризонтален товар върху буфера 100 kN.
Подпорните стени са разделени от вертикални фуги през 8-10 т. За поемане на
хлъзгащите сили, земната основа се наклонява с 10° и се настъпалява в обхвата на

подложния бетон. Работните фуги се обработват чрез полагане на водонабъбваща лента
Vandex Expaseal - 25/20. Контактната повърхност на бетона към обратния насип се защитава
с два пласта битумен водоустойчив лак.
Отводняването на товарната рампа от дъждовни води ще става по повърхността й
посредством проектираните надлъжни и напречни наклони на пътната настилка.
Чистотата на настилката на рампата се осигурява посредством периодично оросяване
с вода.
За предпазване на автомобилите от произшествия е предвидена стоманена предпазна
ограда с една лента при високите насипи и по короната на трите подпорни стени.
Ще се изгради и допълнително външно осветление в района па претоварната база.
Общата инсталирана мощност на новото осветление ще бъде 0.30 kW, а предоставената
мощност е също 0.30 kW.
Допълнителното ново външно осветление включва монтирането на нови четири
броя метални стълбове с височина 8 ш и 6 броя лед осветителни тела 50 W, 4 броя монтирани
на новите стълбове и 2 броя на съществуващите стълбове.
Захранването на новите осветителните тела ще се изпълни с кабели СВТ 3x1.5
mm2 и СВТ 3x2.5 mm2 от съществуващото осветление на претоварната база. Кабелите СВТ
3x2.5 mm2 ще бъдат положени в изкоп и изтеглени в стоманена тръба 2“ при пресичането на
рампата. Кабелите СВТ 3x1.5 mm2 ще бъдат изтеглени в сърцевината на стълбовете.
Металните стълбове ще се заземят със заземителни колове 63/63/6 mm.
Електрическите инсталации ще се изпълнят съгласно действащите в момента
правилници, нормативни документи и разпоредби.
По отношение на електрозахранването обекта е консуматор IIP™ категория.
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 ще се реализира в района на претоварна база
гр. Пирдоп, в западната част на площадката, на железопътен коловоз собственост на
„Елаците- Мед” АД и е свързано с търговската дейност на дружеството.
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 реализира в района на претоварна база гр.
Пирдоп върху терен собственост на „Елаците - Мед“ АД.

Координатите на граничните точки на рампата (в WGS 84) (съгласно приложената
вертикална планировка), са както следва:
№

Географски координати

т. 1

СШ 42°42'45.36", ИД 24°10'15.24"

т. 2

СШ 42°42'45.36", ИД 24° 1015.60"

т. 3

СШ 42°42'44.64", ИД 24°10'16.32"

т. 4

СШ 42°42'44.28", ИД 24°10'15.96"

т. 5

СШ 42°42'45.00", ИД 24°10’13.80"

т. 6

СШ 42°42'45.00’, ИД 24°10’13.80"

В района на инвестиционното предложение, най - близко разположените защитени
зони по Натура 2000 са:

■ Защитена зона BG0001493 „Централен Балкан - буфер” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, приета от Министерски съвет с Решение
№ 802/04.12.2007 г., ДВ, бр. 107/2007 г., изменение с Решение № 811 /16.11.2010 г. на
МС;
■ Защитена зона BG0002054 „Средна гора” за опазване на дивите птици, включена
в списъка от защитени зони, обявена със Заповед № РД-273/30.03.2012 г. на
министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 32/2012 г.);
■ Защитена зона BG0001389 „Средна гора” за опазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони,
приета от Министерски съвет с Решение № 661/16.10.07 г. (ДВ, бр. 85/2007 г.),
изменение с Решение № 811/16.11.2010 г. на МС.
Горепосочените няма да бъдат засегнати от инвестиционното предложение и то няма
да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и
местообитения на видове, предмет на опазване в защитените зони.
Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване обектите на
културното наследство. Няма исторически, археологически и архитектурни паметници.
Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.
Транспортният достъп до обекта на инвестиционното предложение е осигурен чрез
съществуващи транспортни връзки.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(iвключително 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)
По време на реализация на инвестиционното предложение ще се използват следните
ресурси:
■ електроенергия;
■ вода;
■ горива.
Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди е уредено от най - близкото ел.
табло в района на строително - монтажните работи. Всички ел. съоръжения се заземяват и
зануляват, а ел. таблото се обезопасява от дъжд и сняг. Кабелите, използвани за временно
ел. захранване с дължина над 3.0 т, се полагат въздушно, за да се окачат към носещо въже
или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на
механични увреждания.
По време на строителството вода за производствени нужди ще се осигурява с
водоноска, а за питейни нужди - бутилирана минерална вода. За осигуряване на личната
хигиена на работещите ще се използват химическа тоалетна, а за измиване - ще се ползва
вода от водоноската. Временни столови и кухни не се предвиждат.
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 очакват.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
В резултат на строително - ремонтните работи не се очакват емисии на вредни
вещества, които да причинят замърсяване на въздуха, водата и почвата.
При транспорта на различните видове строителни материали, транспортните
средства ще се пълнят под техния капацитет. За предотвратяване замърсяването с прах
строителната площадка периодично ще се почиства.
Ще се осъществява постоянен контрол за почистване на превозните средства. За
разтворите ще се използват инвентарни форми, зареждани поетапно с цел ограничаване
разпиляването им и замърсяването на строителната площадка.
По време на експлоатацията камионите превозващи концентрат ще бъдат покрити с
покривала, които ще бъдат поставяни в началната точка на техния маршрут и ще бъдат
махани непосредствено преди разтоварването им на товарната рампа. Пътищата, по които
ще се придвижват, ще бъдат непрекъснато оросявани с оглед предотвратяване евентуално
запрашаване на въздуха.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране:
При изграждането на товарната рампа и товарене на меден концентрат ще се
генерират основно битови и строителни отпадъци, които ще се третират по следния ред:
битовите отпадъци ще бъдат събирани в контейнер и извозвани от общинска фирма, а
строителните отпадъци ще бъдат извозвани на специализирано депо.
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.)
От реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на
отпадъчни води.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката
на предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 996 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)
Опасни химични вещества на територията на претоварна база гр. Пирдоп не са
налични и не се очакват.
I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по
реда на глава шеста ЗООС.
II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет
страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване
или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на
инвестиционното предложение.
Скица на ПИ с идентификатор 56407.30.27
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1.
Вертикална планировка.
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.
7. □ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез
лицензиран пощенски оператор.

Дата: 08.07.2019 г.
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
1618, кв "ПАВЛОВО", Ул. ••МУСАЛА" №1,02/8188394; 9556187,
sofia oblast@cadastre.bg, БУЛСТАТ: 130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-602087-04.07.2019 г.
Поземлен имот с идентификатор 56407.30.27
Гр. Пирдоп, общ Пирдоп, обл. София
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-52/21.06.2016 г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
Последно изменение със заповед 18-5202-22.05.2019 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК - СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Адрес на поземления имот:
Площ: 8172 кв.м
Трайно предназначение на територията: Урбанизирана
Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 т)
Координатна система БГС2005

Стар идентификатор: 56407.30.26
Номер по предходен план: 301
Съседи: 56407.30.28, 56407.30.25
Собственици:
1. 122016037, ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД
площ 1141 кв.м. от правото на собственост
Нотариален акт за замяна на земеделска земя № 125 том III per. 793 дело 568 от 25.06.2007г., издаден
от Служба по вписвания гр.Пирдоп
площ 7161 кв.м. от правото на собственост
Нотариален акт за дарение на земеделска земя № 30 том I per. 69 дело 34 от 05.02 2007г., издаден от
Служба по вписвания гр.Пирдоп

Скица № 15-602087-04.07.2019 г. издадена въз основа на
документ с входящ № 01-290062-02.07.2019 г.

агвниия

по геодезия,
картография и КАДАСТЪР

С
•
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02/Б’З 83 83. с-акс С2/965

Списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот:
Координатна система БГС2005

! Точка
№

1.
2.
3.
4.
56.

j

!
|
i
!

8.
9.
10.
11.
1.2:
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

|
1

;

:
,
;

!
|

!

_
Координати
X [м]
Y [м]
4731678.72
391204.45
4731669.12
391250.19
4731666.04
391288.41
4731664.23
391310.94
4731662.56
391310.36
4731656.91
391308.39
4731632.06
391299.72
4731630.09
391299.03
4731626.97
391297.94
4731648.63
391195.39
4731672.49
391201.98
4731677.52
391151.28
4731625.07
391133.82
4731628.30
391119.05
4731640.76
391066.86
4731642.39
391058.56
4731643.27
391055.84
4731644.40
391052.38
4731645.14
391049.91
4731668.34
391055.05
4731673.31
391056.11
4731683.52
391058.41
4731682.84
391065.08
4731682.55
391067.89
4731682.04
391072.80
4731681.92
391074.00
4731677.69
391115.50
4731678.43
391115.58
4731680.59
391115.78
4731684.57
391116.19
4731681.57
391150.11
4731681.54
391155 02
4731681.54
391155.08
4731681.36
391187.06
4731680.86
391192.09
4731680.46
391196.16
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ЛЕГЕНДА
----------

-----------

-----------

-----------

Граница имот ма ’БЛАШТЕ-МЕД" АД
Граница имот на "АСАРЕЛ-МЕДЕГ АД

--------------------------

СЪществувощо аялуоция (ctpogu съоръжения и пътища)

--------------------------

Нобопроеяпирони пътища

--------------------------

Нобогроеюпирони подпорни стени

--------------------------

Нобопроевпиран откос но ноал1

---- ----- ----- -----

Новопроевпирсно особа линия

--------------------------

Новопроеяпироно предпазно стоманена оерада

| ь | - Новопроектирана Бетонова пътна настилка
| > | - Новопроектирана асфалтобетонова пътна настилка
| А | - Съществуващо асфалтобетоново пътно ностилко
71800 - проектна кота

ти - кото терен

m.5
N 42’42'45.00"
E 2410'13.80"

m3
N 42’42'44.64"
Е 241046.32"

СЪГЛАСУВАЛИ
ЧАСТ

ск

Елвктро

пвапожь

ГЕОПРОЕКТ EOOD

ФАМИЛИЯ

инж Андреев
икж Лоеков
инж Влодов

Софи* 1606
ул Л*м»*я алоииио 9
Офи^ ул Строил *п ,

ПОДПИС ДАТА

062018
06-2018
082018

(U
Wi

Твл
'02/93770 10
Pace '021 937 70 17

оеоого^смгоео«еслтю.сот

Инвеститор: ЕЯАЦИТЕ-МЕД АД
Обект: ОК "Елегиите"
Подобект: Изграждане
гр. Пирдоп
ДЛЪ*Н0СТ •ЛИИПЯ
подтче
УГИВИШ1 инж BKmwol
проеадт «* ATow*
НАЧВПАЛ
АТодорсЛ -U

на тобарна рампа б раОона на претобарна база
A*w
082011
08201!
08201!
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