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Хашкггеристшса на инвеепгицнонното нпеляоженне:
I. Резюме на предложението.

(посочен 0 г харешерьт на инасатщюшшто ГфсЛнгженее, а т.ч. оаяи е за ново uui^eMmtatfmo яредтжение it ittu тар&шаренш ти
UiwwHue »s >^чеш дсот т т а iem oent сь-гзшм» пртоженне РЬ ! мш м(ятажеси,- .V- 2 към Аакяиг ю mtsMecme на ттнакш среаа
(ЗООС,

2. Ози*ллние iia оскоьните процеси, капацитет, обща идползнана площ, необходимост от други свързани с
осиойния предмет снамщ^атедин или поддържащи дейности, н г.ч. ползване на съществуваща йли
вечизходимоет от изграждаме на нояа icxtHmecxa 1шфра{прукгурд.(г11,гн1цшул1!ци, газопровод, електропроводи
и др.л предвидени изкопни роботи, предполагаема дълбочина па изкопте, ползване на изрии;

3, Връзка е други съществуващ» и одобрен» с устройствея или .iipyt гшш» дейности в обхвата ш въдйвйавие
на обекта на иншхтиционното преллох1е!ше, не^чодимос! ог издаване ма сьгдасуште.-ши.''раЕфеш»ггеяик
документи по реда на специален закон, орган по одобряванс/рярешааанс на инвестиционното прея-южение
по реда на специаден здкои:

• /s e 4. Местоположение;
(населено място. Фщ>тв. кварпна, поземлен имот, като за линейни обетш се посочвот зааеезштте
a6u4UKuykiii(MWKmtacmat% географско latopdMHamu мяь п ^ т ь^ м т проещиотш LUM координати ч ЗЗлош е SPC2P05,
срСснтеност, йтзост до т и зжшоне на те шнти т Нтрюнатшта епологтни мрежа (Н£М). фенот, т^ежФци на
здравна заиршш. и шршпории за аттеот на о(>гктшпе па куятрркото паемдата, очактно траяе^мичио
въздействие, елвма на ншсг ти прашна па Съннхтвшаща пътна ипфристрх-кнрра)

<Г.
5. Природни ресурси, предвнле»!^за
ш а т зй итиолзвйие по иремс на С1роитедст»ото и ексллоатанилти:
>вкж>чтяеяно прпМндено тдоеъшане w пштаии. нрампи^снп у «рреи п^жди - чрез шщшт>еш еодосиабОктне гВиК ши ^рл»
мрежа; иВаи еодотелшне гш тгязвнт ш ттьрхнаатш scxbi и-нлн подземш! uuoit, шибжодита юл^г-ествв, сьщгсттуваши
си^гълсеиш ти нео6леа>шост ат изгрвждоче тгнтт)

6. Оча1шани вешсстаа. които ще бълп емитираии от дсГшос!та, е т.ч. приоритетни и/или опасни, при
които се оеъщ<жтвява или с ш>зможеп Koirraicr с води:
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества вьв въздуха по замърсители:
S. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания та тяхното третиране:
9, Отпадъчни води:
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10. Опасни хиМичуявещест
хиг4(Лу*Гвеществ£ които се очаква да бъдат налични ма площадката на
предприятигго.^ьоръжението:
(« схучишпх. ИС чя. 9fr6 ат ЮОС а прсдсмаиа шкрортцт ж niuS7 » mummtcmsomo нс miucmsmf ofHfecmm. »i»w»w и» са тлитт tt
г^ч'1}Щ}итиеннисщп>Л1хт4ето cticmtexa аршамспис М / « м Нщчйбтю ж прежиивратяаам, т ,*аяеми тщши а ^щхщиЯяшт» иа

>гос.чдсма^нг tm mmj

!. Мо.зд да ни 1шформи{1ате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на
глзж« шеста от ЮОС,
Моля иа основание чл. 93, ал. 9, т. I ог ЮОС ла сс прс1ведс зааължйтмна ОВСХГ. без да сс извършва
преценка
Мата, »а основаике чя. 94. дт. I, т. 9 ш- ЮОС да се проведе ироиедхра ио ОВОС в*лош вроцедурата до ч х
109. ал. 1 или 2 или по ч.д 117, a-t. I или 2 т ЮОС.
И. Друга ш1формация fue е задължително S3 попълване)
Моля ла бъде допуснато извършването само иа ОВОС (« спучшттс по чл 91. ал. 2 от ЗООС, Koiaro за
1иш€стицИ4ШИО предложение, тслючено е гтри.ложеиис J>& ! или в прилоя'ение J'fe 2 към ЗООС, се йзяскш й
изготвянето ма самостоятелен план нли програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания
(мотиви):
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L Дикумеши. >4«»Уоьашн обявяване 1Ш
ЦреДЛОЖеН!^
HWTtrpHCT СТ^ШШЙТВ rts
възложителя, ако има тзка»з, м чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно
нзисктжията на чл. 95, ал. I от ЗООС.
2. Докумечги. удосговеряваши по реда на специален закон, нормативен или адмжшстратавсн акд права »
инишшраае или каддалатстванс та одобряване на инясспщионно предложение.
Други документи по преценка на увсломнтеля:
3.1, допълнителна иифор.мациадокумсн изпия, поясняваща ннвьчгпщионното предложение:
3-2. картен материал, схема, снимков .мптериал в подходящ зцщаб.
4. Електронен носител -1 бр.
5. Желая писмото за сппкаеляне на нсобходн:.ште действия да бъде нададено в електронна форма и изпратено
на гюсочения адрес на елек тронна поим.
6. Желая да получавам електронна к1т^х;епонаеяцня въ» нрьтка с предоставяната уълуга ма посочения от мен
адрес иа елек тронна пошд
7. Желая пнемотт» за определяме иа нсоб.ходнмитс действия да бъде пазучено чрез лицензнран пощенски
оператор.
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