ОБЯВА
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ви
уведомяваме, че Община Мирково има намерение да реализира
инвестиционен проект „Музей за археологическа и етнографска
експозиция „Мирково – вчера и днес““.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МУЗЕЙ ЗА
АРХЕОЛОГИЧЕСКА И ЕТНОГРАФСКА ЕКСПОЗИЦИЯ „МИРКОВО –
ВЧЕРА И ДНЕС““ ПО ЧЛ. 4, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС
1. Данни за възложителя
Възложител:
Община Мирково
БУЛСТАТ:
000777248
Адрес:
с. Мирково, община Мирково, област Софийска,
ул. „Александър Стамболийски” № 35
Представител: Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община
Мирково
Пощенски код: 2086
Телефон:
07182 / 22 86
Факс:
07182 / 2550
e-mail:
ob6tinamirkovo@mail.bg
2. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните
процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се
дали е за ново инвестиционно предложение и/или за
разширение, или изменение на производствената дейност,
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;
Проект „Музей за археологическа и етнографска
експозиция „Мирково – вчера и днес“ е разработен по
следния начин:
I етап – ТП за обект „Музей за археологическа и
етнографска експозиция „Мирково – вчера и днес“.
В южна посока разработваният УПИ XV-698, кв. 63
граничи с УПИ XIV, основната съществуваща сграда в който е
обект на културно-историческото наследство. Сградата е
известна под името „Лисевата къща“. Съседството на
новопроектираната сграда със сградата – паметник на
културата налага определено обвързване и хармонизиране
на двете сгради в обемно-пространствено, композиционно и
естетическо отношение в общ градоустройственоархитектурен ансамбъл.
Музеят за археологическа и етнографска експозиция е
разработен на два етажа. На първият етаж са разположени
следните помещения: входно антре, администрация,
експозиционна зала, санитарни помещения за обществено
ползване (за мъже, за жени и за хора с увреждания),
помещение за хигиенист и три броя специализирани
ателиета за демонстрация на традиционни занаяти с
отделни входове към двора и санитарни помещения към
тях. На втория етаж са разположени следните помещения:
три експозиционни зали, мултимедийна зала и складово
помещение с мивка в преддверието. Двата етажа са свързани
с вертикален комуникационен възел (стълбище, вкл.
верижен транспортьор за хора с увреждания).
II етап – Паркоустройство, благоустройство и ограда
на УПИ XV-698, кв. 63 по плана на с. Мирково.
Обект на проекта за паркоустрояване, е УПИ XV-698, кв.
63 по плана на с. Мирково с обща площ 259 кв. м. От тях на
паркоустрояване и благоустрояване подлежат 130,5 кв. м.
Имотът е предназначен за изграждане на музей за
археологическа и етнографска експозиция. Това определя
целите на функционалното зониране на дворното

пространство.
Основна
е
транспортната
функция,
второстепенни са обслужващата и озеленяването. Сградата
на музея заема източната част на парцела, който е с
неправилна петоъгълна форма и ще бъде ограден от три
страни с масивна ограда. Входът на имота е от север.
Дворът е разработен като социално пространство за
комуникация и отдих. С решението на дворното
пространство се осигурява достъпна среда, включително за
хора с увреждания. Предвижда се изграждането на
декоративни настилки, места за почивка и социални
контакти, чешма, дървесна, храстова, тревна и цветна
растителност.
Оградата е масивна с отвори и ажурни елементи в
представителните си части и обособени декоративни ниши
от вътрешната част на оградата (към двора).
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или
друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на
инвестиционното предложение;
Регулационен план на с. Мирково.
4. Местоположение на площадката - населено място, община,
квартал, поземлен имот, географски координати (по
възможност във WGS 1984), собственост, близост до или
засягане на защитени територии и територии за опазване
обектите
на
културното
наследство,
очаквано
трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на
съществуваща пътна инфраструктура;
Местоположение: УПИ XV-698, кв. 63 по регулационния
план на с. Мирково, община Мирково, ЕКАТТЕ 48324
В южна посока разработваният УПИ XV-698, кв. 63
граничи с УПИ XIV, основната съществуваща сграда в който е
обект на културно-историческото наследство. Сградата е
известна под името „Лисевата къща“.
Обектът не в близост до или засягане на защитени
територии и не се очаква трансгранично въздействие. При
реализацията на проекта няма да има изграждане на нова или
промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на
строителството и експлоатацията, 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 бъдат използвани
строителни материали със съответните сертификати.
По време на експлоатацията ще бъде използвана вода за
битови нужди.
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания
за тяхното третиране.
По време на строителството ще се генерират строителни
отпадъци, като начина на третиране и местата за депониране
ще бъдат определени след одобряване на проекта за
финансиране, съгласно действащата нормативна уредба.
7. 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.
Отпадъчните води по време на строителството ще бъдат
от използване на вода за битови нужди, които ще се
отвеждат от съществуващата канализационна система на
с. Мирково.
Повече информация може да получите от служителите в
Общинска администрация – Мирково.
Писмени становища и мнения се приемат в деловодството
на Общинска администрация - Мирково.

