ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ОБЛАСТ ВАРНА
УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от КАЛОЯНА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА
гр. Варна, ул.“Дръзки“ №8, тел: 052 602074, в качеството си на Изпълнителен директор
(име, адрес и телефон за контакт,
гражданство на възложителя – физическо лице)
Гр.Варна, ул.“Дръзки“ №8, ЕИК 103193349
(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: гр.Варна, ул.“Дръзки“ №8
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 052 602074; 052 632963
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: “МТГ-ДЕЛФИН“ АД
…………………………………………………………………………………………………….
Лице за контакти: Весела Андонова, тел.0886801511
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че „МТГ-ДЕЛФИН“ АД
има следното инвестиционно предложение: изграждане на обект „Цех Монтажен и
тръбарен“
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението: Инвестиционното намерение е за изграждане на «Цех
Монтажен и Тръбарен» на територията на ККЗ «МТГ-Делфин» с. Езерово. Цехът се
предвижда да бъде изграден върху съществуваща открита подкранова площадка, въведена в
експлоатация, като същата ще бъдат покрита с метална носеща конструкция.
Основните дейности които ще се извършват в Цеха са изработка, сборка и монтаж на
корабни тръбни системи и корабно оборудване. Тези дейности се извършват на същата
площадка и към момента, но на открито при неконтроилируеми условия. След
изграждането на Цеха извършваните към настоящият момент корпусни дейности на
открито ще се извършват на закрито като по този начин ще се подобрят условията на
труд и ще се ограничи въздействието на корпусните дейности върху околната среда.
Разширение или изменение на производствената дейност не се предвиждат.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
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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:
Цехът ще бъде изграден за до 80 работника – тръбари, монтьори, инженерно-технически
персонал и общи работници.
Цехът се предвижда да бъде с размери дължина 62 м, широчина 17 м и височина 8 м.
Характеристика на обекта:
Конструкция: метална конструкция върху единични бетонни фундаменти. При изкопните
работи няма да се използва врив.
Площадка: съществуваща стомано бетонна.
Връхна носеща конструкция: метална – стени и покрив, ограждащи и покривни елементи
от сандвич панели.
За инвестиционното намерение не е необходимо да бъде изграждана нова техническа
инфраструктура. Ще се ползват съществуващите Ел и ВиК проводи, които и към момента
захранват откритaтa площадкa.
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 намерение е част от ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед №518/27.07.2006
г. на Кмета на Община Белослав.
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)
С. Езерово, община Белослав, Промишлена зона, ККЗ «МТГ-Делфин», поземлен имот с
идентификатор 27125.504.10. Географски координати, по Google maps 43.198528 и 27.777424.
Обекта не е в близост и не засяга елементи на Националната екологична мрежа
(НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на
културното наследство. Няма да има трансгранично въздействие нито по време на
изграждането на обекта, нито при експлоатацията му. Не се превижда схема на нова или
промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
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(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)
По време на строителството ще се използват строителни материали – бетон и
метал. За нуждите на строителството ще се използва вода за питейни нужди, която ще се
доставя по съществуващия водопровод. По верме на експлоатацията ще се използва отново
вода за питейни нужди от съществуващия водопровод. Количествата вода ще се запазят
същите каквито са и към момента тъй като обема на работа и броя работещи остава
непроменен.
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
По време на строителството и по време на експлоатацията няма да има излъчвани
емисии вредни вещества във въздуха, тъй като дейностите, които ще се извършват в Цеха
не генерират такива.
7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строителния процес се очаква да се генерират следните строителни
отпадъци:
- земни маси, смесени с чакъл и камъни– около 150 м3, като чакъла и камъните ще
бъдат сепарирани и използвани за обратен насип, а остатъка от земните маси ще бъдат
депонирани на отредените за това места
- бетон – около 10 м3, който ще бъде депониран на депо за строителни отпадъци
- метални отпадъци – около 500 кг, който ще бъдат предадени за последващо
оползотворяване.
По време на експлоатацията му ще се генерират следните видове отпадъци:
Черни метали Код 16 01 17 – около 50 т годишно, който ще бъдат предавани за
оползотворяване на дружество със съответния лиценз за това.
Отпадъци от стърготини, стружки и изрезки от черни метали Код 12 01 01 – около 3
тона годишно, който ще бъдат предавани за оползотворяване на дружество със
съответния лиценз за това.
8. 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.)
В Цеха не се предвижда използване на промишлени води, а само на битови такива.
Отвеждането на отпадъчните битови води ще се зауства в съществуващата
канализационната система на завода. Очаквано количество 150 л на работен ден.
9. 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
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Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
На територията на цеха не се предвиждат да бъдат налични опасни химични
вещества, тъй като при дейностите, които ще се извършват в него технологично не се
използват такива.

Прилагам:
1. Други документи по преценка на уведомителя:
1.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
1.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ
мащаб.

Дата: 05.07.2017 г.

Уведомител: …………………………………
(подпис)
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