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 “Ландшафтен парк “Воден””.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИТЕ
ПОЖАРИ В РАНЕН СТАДИИ И МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА“ ПО ЧЛ. 4, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС
1. Данни за възложителя
Възложител:
Община Мирково
БУЛСТАТ:
000777248
с. Мирково, община Мирково, област Софийска,
Адрес:
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;
Инвестиционно предложение „Устойчиво управление на
горите и опазване на околната среда чрез създаване на система
за откриване на горските пожари в ранен стадии и мониторинг
на околната среда“ включва изграждането на стоманена кула с
височина 25 м., която ще се монтира върху стоманобетонов
фундамент с размери 7.00 м / 7.00 м / 1.00 м. Кулата ще се
използва за следене на горските пожари, като в нея ще се
монтира система за видео наблюдение. Около съоръжението ще
бъде направена обратна засипка, която има за цел да предпази
по-долу лежащите фундирани части навлажняване от земната
основа, обилно намокряне и пропадане. Обратният насип трябва
да се извърши отговорно, при спазване на изискванията на
нормативните документи.
При
изграждането,
поставянето
и
бъдещата
експлоатация ще се използва съществуващата техническа
инфраструктура. Не се предвижда използването на взривове.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен
или друг план дейности в обхвата на въздействие на
обекта на инвестиционното предложение;
Няма.
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: с. Смолско, местността „Спахийска
нива“, община Мирково.
Обектът не засяга и не е в близост до защитени
територии или територии за опазване на обектите на

културното наследство,
въздействие.

не

се

очаква

трансгранично

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 няма да бъдат използвани природни
ресурси.
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, съгласно
дейставщата 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.
Повече информация може да получите от служителите в
Общинска администрация – Мирково.
Писмени становища и мнения се приемат в деловодството
на Община Мирково.

