
               Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  

до заинтересованите лица и общественост 

на засегнатото население 

 

 

1.Резюме на предложението, в т. ч. описание на съпътстващи обекти и дейности: 

Целта на инвестиционното предложение е свързана с участие на фирмата по мярка 4.1 от 

ПРСР,с проект: “ Повишаване производителността на „Лакон Био“ ООД чрез 

реконструкция на съществуваща стопанска сграда и закупуване на оборудване, 

самоходна и прикачна земеделска техника „  . 
      В проекта е заложено закупуването на техника, оборудване както и реконструкция на 

селскостопанска сграда (склад за торове). 

      Техниката включва :сеялка за директна сеитба ,трактор Ню холанд Т7.260 ,торачка.    

      Оборудването включва :дигитален полеви анализатор ,навигационни системи и софтуер за 

управление на стопанството. 

      Реконструкцията  на селскостопанската сграда  включва подмяна на компроментирана 

покривна конструкция и укрепване на носещи стени на съществуваща сграда ,находяща се в 

имот с идентификатор 15-370309-07.04.2021г. и застроена площ 452кв.м. 

      

 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение 

     Имотът, обект на инвестицията се намира в имот с идентификатор 15-370309-07.04.2021г.  

     За реконструкцията е издадена виза за проучване и проектиране на 09.06.2021г. от главния 

архитект на общ.Горна Малина ,съгл.чл.140,ал1 и чл.12,ал.3 във връзка с чл.59,ал2 от ЗУТ. 

     Сградата е със застроена площ 452кв.м.  

     В близост до имота липсват защитени територии и обекти или недвижими паметници на 

културата. 

  

 3.Местоположение на площадката: 

     Имотът, обект на инвестицията се намира в имот с идентификатор 15-370309-07.04.2021г.  

     Сградата е със застроена площ 452кв.м.  

     В близост до имота липсват защитени територии и обекти или недвижими паметници на 

културата 

     Няма промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 

  - Пясък, чакъл, скална маса, вода  

   -Пясък, използван за подложка под тръбите и за засипка над теме тръба, за приготвяне на 

бетон, смеси, строителни замазки, за приготвяне на хоросан  и др.  

  - Чакъл (нестандартна баластра) за обратна засипка над пясъка върху тръбата, за приготвяне 

на бетон, подложки и др. 

  - Трошен камък – за приготвяне на бетон, обратни  насипи, настилки и др. 

  - Преработени природни ресурси – битумни смеси, цимент и др.  

5.Отпадъци, които се очакват да се генерират:  

  - Отпадъци от строителни материали: счупени тухли, прегорели замазки, парчета стиропор от 

изолации, парчета от хидроизолационни материали, кутии от бои, опаковки хартиени и 

найлонови от гипс, цимент и теракол 

   - Битови отпадъци  

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. 



Водоснабдяване и Канализация  

   В близост до имота  няма санитарно охранителни зони  около водоизточници .  

   За обекта не е необходимо водоснабдяване и канализация  в имота има  изградено 

съществуващо водоснабдяване и отводняване  

 

За контакти :   тел. 0887465544; lakon_bio@abv.bg 
 


