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Информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за преценка
необходимостта от извършване на ОВОС

обект
«ЖИЛИЩНО  СТРОИТЕЛСТВО – 11 НОВИ УПИ ЗА  11БР.

ЕДНОФАМИЛНИ ЖИЛИЩА»
в имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на с.Кадиево,

общ. ”Родопи“

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. Възложител „Зосимадон“ ЕООД БУЛСТАТ 119626649, гр. Пловдив, ул.

Белица № 1, ет.2, ап.4,
2. Лице за контакти – Диляна Аврейска – Пълномощник e-mail

dida_a@abv.bg
3. Телефон - 0899 54-16-34

ІІ .ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

1 .Резюме на предложението
Чрез реализацията на това инвестиционно предложение се предвижда имота
№ 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на с.Кадиево, общ. ”Родопи“ да се
раздели на два имота, част от него представляващ 7.563 дка да се отреди за
«ЖИЛИЩНО  СТРОИТЕЛСТВО – 11 НОВИ УПИ ЗА  11БР. ЕДНОФАМИЛНИ
ЖИЛИЩА» , а останалата част от 8.036дка да се остане земеделска земя.

Теренът е достатъчен за извършване на предвидените дейности и не се
налага да бъдат използвани допълнителни площи, извън наличната площ на
имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на с.Кадиево, общ. ”Родопи“,
която  е 15 598 кв.м. /15,598 дка/

Инвестиционното предложение е ново и се изразява в отрежданeто на 11
бр. нови УПИ за единадесет еднофамилни жилищни сгради с РЗП до около 250
кв.м.

Инвестиционното намерение се изразява в следните основни процеси:
Отреждане на Единадесет броя Урегулирани поземлени имоти/УПИ-та/ за
жилищно строителство
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- УПИ 8.183 - за жилищно строителство
- УПИ 8.184 – за жилищно строителство
- УПИ 8.185 – за жилищно строителство
- УПИ8.186 – за жилищно строителство
- УПИ8.187 – за жилищно строителство
- УПИ 8.188 – за жилищно строителство
- УПИ 8.189 – за жилищно строителство
- УПИ8.190 – за жилищно строителство
- УПИ8.191 – за жилищно строителство
- УПИ8.192 – за жилищно строителство
- УПИ8.193 – за жилищно строителство

Всички те ще бъдат оформени, съгласно част архитектурна и обслужващи
подразделения- инфраструктура и др.

За обекта има Решение № 201 на Общински съвет Родопи, прието с
Протокол № 13 от 20.07.2017г. за изготвяне на Подробен Устройствен
План(ПУП) – ПРЗ и ПП за имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на
с.Кадиево, общ. ”Родопи“ с технически параметри

– зона на застрояване – Жм –височина 10м.
- плътност на застрояването 60%
- озеленена площ мин. 40%.
Свободно застрояване.
Имота е собственост на инвеститорите – Нотариален акт № 38, том ||,

рег.№ 3419, нот. Дело № 238 от 2008г. и Нотариален акт № 15, том |||, рег.№
5578, нот. Дело № 415 от 2008г.

Транспортният достъп до имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по
КВС на с.Кадиево - имота се намира на в непосредствена близост до път
Пловдив – Пещера и на отстояние около 200м от регулацията на село Кадиево.
Достъпа ще се осъществява от съществуващ полски път № 8.51 с ширина 7м.
Има отстъп за разширение на полския път за сметка на имота на възложителя.
Така предвиденият транспортен достъп ще се съгласува с Областна дирекция
на МВР – сектор Пътна полиция.

От дейността не се очаква увеличаване на шумовите нива различни от
фоновите. Не се предвижда използването на опасни химични вещества.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
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Местоположението на имота върху който ще се реализира
инвестиционното намерение е съобразено с дейността, която ще се развива и е
благоприятно предвид местоположение на имота в непосредствена близост до
регулацията на село с Кадиево.

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

Инвестиционното намерение се предвижда да се реализира имот №
35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на с.Кадиево, общ. ”Родопи“ и
реализацията не влиза в противоречие и пряко въздействие с други одобрении
и влезли в сила устройствени планове, обекти и дейности.

Имотът е в близост до регулацията на с. Кадиево
Съседните имоти са земеделски земи
-имот № 35095.8.9
-имот № 35095.8.11
-имот № 35095.8.16
имоти полски пътища
- полски път № 35095.8.51
- полски път № 35095.8.52
Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе

негативно върху ползвателите на съседните имоти. Намеренията на
инвеститора не противоречат на други утвърдени устройствен и проекти или
програми.

4. Подробна информация за разгледаните алтернативи
Имотът е собственост на инвеститорите, няма други алтернативи за

местоположението на инвестиционното предложение.
От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното

предложение няма до повлияе негативно върху компонентите на околната
среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им.

5. Местоположение на инвестиционното предложение
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Имота който се предвижда да се преобразува се намира в
непосредствена близост до регулацията на с. Кадиево. Теренът на площадката е
достатъчен за извършване на предвидените дейности и не се налага да бъдат
използвани допълнителни площи извън наличната площ на имота.

6. Описание на основните процеси, капацитет
Инвестиционното намерение се изразява в следните основни процеси:

Отреждане на единадесет броя Урегулирани поземлени имоти/УПИ-та/ за
жилищно строителство

- УПИ 8.183 - за жилищно строителство
- УПИ 8.184 – за жилищно строителство
- УПИ 8.185 – за жилищно строителство
- УПИ8.186 – за жилищно строителство
- УПИ8.187 – за жилищно строителство
- УПИ 8.188 – за жилищно строителство
- УПИ 8.189 – за жилищно строителство
- УПИ8.190 – за жилищно строителство
- УПИ8.191 – за жилищно строителство
- УПИ8.192 – за жилищно строителство
- УПИ8.193 – за жилищно строителство
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За обекта има Решение № 201 на Общински съвет Родопи, прието с
Протокол № 13 от 20.07.2017г. за изготвяне на Подробен Устройствен
План(ПУП) – ПРЗ и ПП за имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на
с.Кадиево, общ. ”Родопи“ С технически параметри

– зона на застрояване – Жм –височина 10м.
- плътност на застрояването 60%
- озеленена площ мин. 40%.
Свободно застрояване.
Имота е собственост на инвеститора – Нотариален акт № 38, том ||,

рег.№ 3419, нот. Дело № 238 от 2008г. и Нотариален акт № 15, том |||,
рег.№ 5578, нот. Дело № 415 от 2008г.

Транспортният достъп
Транспортният достъп до имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС

на с.Кадиево - имота се намира на в непосредствена близост до път Пловдив –
Пещера и на отстояние около 200м от регулацията на село Кадиево. Достъпа ще
се осъществява от съществуващ полски път № 8.51 с ширина 7м. Има отстъп за
разширение на полския път за сметка на имота на възложителя. Така
предвиденият транспортен достъп ще се  съгласува с Областна дирекция на
МВР – сектор Пътна полиция.

Водоснабдяване –
Водозахранването на имотите за жилищни нужди ще се осъществи чрез

реализиране на собствен водоизточник – сондажен кладенец за всеки един от
имотите и местоположение, съгласно приложената ситуация с дълбочина на
сондажа до 10 метра, който ще се окомплектова с помпено-хидрофорна група.

Координати на сондажните кладенци
УПИ Х Y

8.183 – жил. Стр. 8604502.7470 4541252.0570
8.184 – жил. Стр. 8604492.4464 4541198.0820
8.185 – жил. Стр. 8604508.1255 4541198.5376
8.186 – жил. Стр. 8604525.2632 4541198.3554
8.187 – жил. Стр. 8604542.4717 4541198.2625
8.190 – жил. Стр. 8604490.1652 4541172.2571
8.189 – жил. Стр. 8604519.9738 4541172.3482
8.188 – жил. Стр. 8604546.1360 4541173.0771
8.191 – жил. Стр. 8604490.5272 4541153.2882
8.192 – жил. Стр. 8604514.8663 4541152.1037
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8.193 – жил. Стр. 8604540.4816 4541151.7392

Водата от водоизточника ще се използва само за битови нужди. В района
няма изградена канализационна мрежа. Заустването на отпадните битови води
в размер до 1.0 кум. м. /ден ще се реализира в бетонови водоплътни ями/за
всяко УПИ/. При напълване на съоръженията, водите ще се извозват до
градската пречиствателна станция на гр. Пловдив. Дъждовните води ще се
отвеждат повърхностно.

Електрозахранване –
Имотът е възможно да бъде електрифициран, по схема за външно

електроснабдяване, съгласувана с експлоатационното предприятие.
необходимо е да се изгради площадков енергиен обект в имота, за който се
разработва ПУП /трафопост, възлова станция или друго/.Място на
присъединяване към електроразпределителната мрежа – ТНН на ТП 1 Кадиево,
Трафопост „ТП 1-0“, извод СрН „Прослав“, подстанция „Хр. Смирненски“.
Присъединяването на обект „Жилищно строителство“ към
електроразпределителната мрежа с очаквана инсталирана мощност – 300Кw е
възможно да се осъществи чрез изгражданена нова оразмерена по проект КЛ 1
Кv по съгласувано трасе от ТНН на ТП „1 Кадиево“ до ново стандартизирано
електромерно табло тип ТЕПО монтирано на имотна граница.

Към настоящата информация  има приложено съгласувателно писмо от
EVN с № 6977003-4310929-1/31.08.2017год.

7.     Схема   на   нова   или    промяна   на    съществуваща    пътна
инфраструктура

Транспортният достъп до имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС
на с.Кадиево - имота се намира на в непосредствена близост до път Пловдив –
Пещера и на отстояние около 200м от регулацията на село Кадиево. Достъпа ще
се осъществява от съществуващ полски път № 8.51 с ширина 7м. Има отстъп за
разширение на полския път за сметка на имота на възложителя. Така
предвиденият транспортен достъп ще се  съгласува с Областна дирекция на
МВР – сектор Пътна полиция

8.    Програма   за дейностите,   включително   за   строителството,
експлоатация  и  фазите  на  закриване,  възстановяване  и  последващо
използване.
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Разглежданият обект ще се строи еднофазно. При строителството се
предвиждат земно изкопни работи за фундаментите Дейностите, които ще се
извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното
предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции
проекти.

9. Предлагани методи за строителство
Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Строителството   ще

бъде монолитно, като ще се имат в предвид най-добрите налични практики в
тази сфера, изпълнявани   от лицензирани строително-монтажни фирми.
- Площадка за строителните материали, малогабаритна строителна
механизация;
- Площадка за временно съхраняване  на строителни  отпадъци. Нейната площ
ще бъде малка и на нея ще се съхраняват главно отпадъци от некачествени
строителни материали и отломки от реконструкцията.
- Ще се отреди и отделна Площадка за временно съхраняване на изкопната
земна маса и хумусния пласт.

Ще бъдат изградени елементите на спомагателната инфраструктура -
електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата.

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

Други природни ресурси, които ще се използват по време на
строителството и експлоатацията са вода, строителни инертни материали -
чакъл, пясък, баластра, бетонови и варови разтвори, дървен материал..

11.  Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начини
на третиране

По време на строителството ще се генерират строителни отпадъци от общ
характер. Строителни отпадъци - неопасни, които ще се събират в
специализирани съдове за строителни отпадъци, разположени на отделена за
целта площадка. Дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО
ще се извършват от лица, които имат право да извършват тези дейности
съгласно чл. 35 ЗУО. Земни маси от изкопни работи -неопасни. ще бъдат
депонирани на указано от Община Родопи място.
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 При експлоатация на обекта ще се формират битови отпадъци от
персонала. Битовите отпадъци ще се извозват на регионалното
сметище за ТБО от фирмата поддържаща чистотата в района.

 Опаковки-хартиени. полиетиленови, кашони и др , които ще се
събират разделно в контейнери за разделно събиране, ще се
транспортират от специализирана фирма и ще се предават за
повторна преработка.

 Генерираните от дейността на обекта промишлени отпадъци, ще се
предават посредством договор на лица притежаващи съответните
разрешителни за дейности с отпадъци. При управлението на
отпадъците ще бъдат изпълнени изискванията на ЗУО.

 Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови /промишлени
/.

Отвеждането на битовите отпадни води ще стане в безотточни бетонови
ями.

12.    Информация   за   разгледаните   мерки   за   намаляване на
отрицателните въздействия върху околната среда.

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови
изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на обекта да окажат
отрицателно въздействие върху околната среда

За свеждане до минимум на евентуалните негативни въздействия върху
околната среда при реализацията на обекта ще бъде извършено следното:

Отвеждането на битовите отпадни води ще стане в безотточни бетонови
ями

Твърдите битови отпадъци ще се обслужват от фирмата изпълнител на
услугите по сметосъбиране  и сметоизвозване на територията на Община
Родопи и ще се депонират на депо определено от Общината. Строителните
отпадъци, получени в процеса на строителството - Дейностите по събиране,
транспортиране и третиране на СО се извършват от лица, които имат право да
извършват тези дейности съгласно чл. 35 ЗУО. Генерираните на обекта
отпадъци, ще се предават посредством договор на лица притежаващи
съответните разрешителни за дейности с отпадъци. При управлението на
отпадъците ще бъдат изпълнени изискванията на ЗУО.

Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на
инвестиционното предложение се изключва възможността от въздействието на
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инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиранe с
други сходни предложения.

За изграждане на обекта, както и при експлоатацията му не се предвижда
използването на природни ресурси.

Рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум при спазване на всички
изисквания на Правилника за безопасност на труда /1996 г./, Кодекса на труда и
други действащи нормативни актове. Ще бъде изготвен авариен план,
съдържащ планирани действия, мерки и средства за предотвратяване,
ограничаване и отстраняване на аварийни ситуации.

При изпълнение на всички строителни и строително-монтажни работи ще
се спазват изисквания по безопасност и здраве, съгласно всички действащи в
момента нормативни документи.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение
За реализирането на инвестиционното намерение за изграждане на

обекта не са необходими изпълняването на други дейности.

14. Необходимост     от     други     разрешителни,     свързани     с
инвестиционното предложение.

-Няма.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
По време на строителните дейности е възможно само временно

замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на
товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по
реализация на строителството няма да възникнат ситуации свързани с отделяне
на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на
опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква
замърсяване или дискомфорт на околната среда.

Технологичния процес е насочен към запазване на енергията и околната
среда.

16. Риск от инциденти
Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална

опасност, свързана със строителството и експлоатацията на инвестиционното
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предложение да окаже негативно влияние върху компонентите на околната
среда или населението.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или
неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда
и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации,се
предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите. С
предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника,
методи и материали не се очаква риск от инциденти за околната среда. Ще се
съблюдават стриктно изискванията към аварийния план за обекта.

III. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.План, карти и снимки, показващи границите на инв.предложение,
даващи информации за физическите, природните и антропогенните
характеристики, както и за разположените в близост елементи от
Националната екологична мрежа.

Имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на с.Кадиево, общ.
”Родопи“ се намира в непосредствена близост до регулацията на село Кадиево.

Реализирането му ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните
проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване.

Към документацията е приложена скица на имота, в който се предвижда
да се реализира инвестиционното предложение.

Имота не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за
защитените територии и защитени зони, съгласно Закона за биологичното
разнообразие.

Съгласно т. ІІ от Писмото на РИОСВ с № ОВОС - 1555/29.01.2018г, най-
близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ до
която се намира имота е ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА Въча - Тракия" С КОД ВG
00000424. Разглежданото инвестиционно намерение се намиращи се на
разстояние около 1 км. в южна посока от зоната.

2.  Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към
площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и
бъдещи планирани ползватели на земи.

Терена върху който се предвижда да се реализира инвестиционното
намерение е до регулацията на с. Кадиево. Реализацията не влиза в
противоречие и пряко въздействие с други одобрении и влезли в сила
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устройствени планове, обекти и дейности. Съседните имоти са земеделски
земи
Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно
върху ползвателите на съседните имоти.

3. Зониране или земеползване, съгласно одобрени планове
В имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение липсват

природни месотообитания, предмет на опазване в ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА Въча
- Тракия" С КОД ВG 00000424. В резултат от реализацията на инвестиционното
предложение няма да настъпи унищожаване или увреждане на природни
местообитания или местообитания на видове, предмет на опазване в
защитената зона., тъй като такива липсват в имота и са на голямо разстояние от
зоната - около 1 км.

4.   Чувствителни  територии,   в   това  число   чувствителни   зони, уязвими
зони, защитени зони,  санитарно охранителни зони и други; Национална
екологична мрежа

Инвестиционното   предложение   не попада в  границите на защитени
територии, съгласно Закона за защитените територии и защитените зони,
съгласно  Закона за биологичното разнообразие, изграждащи Националната
екологична мрежа в страната. Няма чувствителни територии, в т.ч. чувствителни
зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно - охранителни зони и други. В
близост до имота няма защитени обекти или паметници на културата. Не
попада и в планински и горски масиви, влажни зони, в силно урбанизирани
територии и т.н. Обектът не засяга елементи на националната екологична
мрежа.

5. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси
Реализацията няма да повлия върху качеството и регенеративната

способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района
няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи
наднорменото им замърсяване.

6. Подробна информация за всички разгледани  алтернативи за
местоположение

По отношение на местоположението няма други алтернативи.
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ.
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването.

материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата,
земните недра, ландшафта, биоразнообразието и неговите елементи,
защитените територии, както и очакваното въздействие от естествени
антропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци, рискове
енергийни източници-шумове. вибрации, радиации, както и някои ГМО.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде
рискови фактори по отношение на района и близките населени места.

При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените
показатели от съществуващото положение, ако строителството и
експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни изисквания.
Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и
експлоатацията на обекта не се очаква.

Използваните водни количества за битови цели ще са в количества, които
няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото
състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху
водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта.

Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и
земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие
върху ландшафта в района.

Отрицателно въздействие върху растителния и животинския свят не се
очаква. На територията и в близост до него няма защитени територии. Очаква
се по време на строителството на обекта да се повиши слабо шумовото
въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и
краткотрайно. Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат
изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе
до замърсяване компонентите на околната среда.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до обекта на ИП.
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Имотът не попада в границите на защитена зона. Най-близката защитена зона е
ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА Въча - Тракия" С КОД ВG 00000424. Имота се намира на
разстояние приблизително 1 км от границите й, поради което не се очаква
реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние
върху предмета на опазване в защитената зона.

3. Вид на въздействието
Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на

инвестиционното предложение.

4.  Обхват и въздействие - географски район, засегнато население,
населени места

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската
низина, Пловдивска област, землището на с. Кадиево, Община Родопи.
Реализацията ще окаже положителен ефект и няма да засегне в негативен
аспект жителите на населени места.

5. Вероятност на поява на въздействието

ЗАЩИТЕНА ЗОНА „РЕКА Въча
- Тракия" С КОД ВG 00000424
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Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе
отрицателно върху компонентите на околната среда. По време на строителните
дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на
въздуха през периода на работа. При правилно изпълнение на предвидените
дейности по реализация на строителството няма да възникнат ситуации
свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води,
както и генериране на опасни отпадъци.

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието
Продължителност на въздействието - краткотрайно максимум до 1г. (за

срока на строителството);
Честота на въздействието - кратко с периодично (в условие на светъл

работен ден) въздействие;

7.  Мерки, които е необходимо да се включат в инв.предложение,
свързани с предотвратяване, намаляване и компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на
инвестиционното предложение. Вероятност от поява на слаби шумови
въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и
временни и в рамките на допустимите норми.

Мерките, които ще се предвидят за намаляване на евентуалното
негативно влияние от реализирането на инвестиционното предложение са
свързани със спазване на мероприятията по опазване на околната среда и
мерките за безопасност на работниците при извършване на необходимите
строителни дейности за преустройството.

При извършване на необходимите строителни дейности за
преустройството ще се вземат следните мерки за намаляване на отрицателното
въздействие на обекта върху околната среда и хората:
>  Своевременно и регулярно оросяване на пътищата по време на
строителството, през сухите и топли периоди.
>  Механизацията да работи в изправно състояние, за да се предотвратят
всякакви    аварии    от    горивно    смазочни материали, което би довело до
замърсяване на подземните води в района.
>  Разработване  на план  за  аварийни,  кризисни  ситуации  и залпови
замърсявания   и мерки   за тяхното предотвратяване или преодоляване;



15

>  Упражняване    на    ефективен    контрол    от    страна    на ръководството на
фирмата за спазването на вътрешния ред и програмата за управление  на
генерираните  отпадъци  при производствената дейност;

8. Трансграничен характер на въздействията
Не се очакват трансгранични въздействия.

ПРИЛОЖЕНИЕ.
1. Писмото на РИОСВ с № ОВОС - 1555/29.01.2018г.
2. писмо  от EVN с № 6977003-4310929-1/31.08.2017год..
3. Решение № 201 на Общински съвет Родопи, прието с Протокол № 13 от
20.07.2017г. за изготвяне на Подробен Устройствен План(ПУП) – ПРЗ и ПП за
имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на с. Кадиево, общ.
”Родопи“.
4. Скица на имот № 35095.8.60, местност „Могилата” по КВС на с.
Кадиево, общ. ”Родопи“.
5. Ситуация 1:5000
6. Ситуация 1: 10 000

7. – Нотариален акт № 38, том ||, рег.№ 3419, нот. Дело № 238 от
2008г. и Нотариален акт № 15, том |||, рег.№ 5578, нот. Дело № 415
от 2008г.

8. Пълномощно на Диляна Аврейска
9. Копия на уведомленията по чл.4 от Наредбата за ОВОС до кметовете на

с. Кадиево и Община Родопи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
………………………………..
Диляна Аврейска - Пълномощник


