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

до заинтересованите лица и общественост 

на засегнатото население 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

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 „ Подобряване на 

земеделската дейност на "Лактан" ЕООД чрез извършване на 

строително-монтажни работи, закупуване на техника и 

оборудване и инвестиции във ВЕИ „       

      В проекта е заложено закупуването на техника, оборудване, 

както и изграждането на автономна фотоволтаична централа. 

      Техниката включва :сеялка за директна сеитба ,трактор Ню 

холанд Т6.180 с предна навесна система и ВОМ, трактор Кубота 

М5 112 с челен товарач ,едноосна цистерна за течни торови фракции 

,машина за цилиндрични бали ,система за течен тор към сеялки. 

      Оборудването включва: автоматизация и роботизация на 

съществуваща кравеферма находяща си в с.Осойца,общ.Горна 

Малина в ПИ 54287.44.5 ;софтуери за управление на стадото и 

софтуер за управление и мениджмънт на цялото стопанство; 

скреперна система за почистване на оборска тор и хидравлична К 

преса за транспортиране на твърда тор ; навигационни системи за 

тракторите. 

      Фотоволтаичната централа е Автономна хибридна 

фотоволтаична електрическа централа с Ринст. = 53.6 кWp, с 

акумулиране на електрическата енергия в литий-йонни 

акумулаторни батерии, инсталирана на покривните конструкции на 

съществуващи сгради в ПИ с идентификатор 54287.44.5 6,в 

с.Осойца,общ.Горна Малина,обл.София,която не е присъединена 

към ЕРМ на Чез Разпределение България АД  и е за собствени 

нужди. 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или      

друг план дейности в     обхвата на въздействие на обекта на 

инвестиционното предложение      

   Имотът, в който се разработва инвестицията се намира в ПИ 

54287.44.5 / номер по предходен план  044005/, м. "Долна баба 

Кевица", землище на с.Осойца, Община  Горна Малина, екологична 

ферма. 

   Във връзка с уведомление за инвестиционно предложение  „Хале за 

временно съхранение на инвентар тип “навес“ със стопанско 



предназначение“ в поземленият имот ,имаме издадено становище от 

Вас с изходящ номер 13939-7736/19.08.2021  г. 
ПИ попада в защитена зона BG0001043 “ Eтрополе Байлово „. 

 

        3.Местоположение на площадката: 

Имотът, обект на инвестицията се намира в ПИ 54287.44.5 / номер 

по предходен план  044005/, м. "Долна баба Кевица", землище на 

с.Осойца, Община  Горна Малина, екологична ферма 

-Няма промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

 

4.Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството и експлоатацията: 

Не се предвижда използването на природни ресурси 

 

5.Отпадъци, които се очакват да се генерират:  

Не се предвижда генериране на 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 инвестицията  не е необходимо водоснабдяване и канализация,  в 

имота има  изградено съществуващо водоснабдяване и отводняване . 

         

         За контакти :   тел. 0888230107; daniel_georgiew@abv.bg 

 


