
У В Е Д О М Л Е Н И Е 
                                        за инвестиционно предложение 

 

 

От „КУПРО-94” ООД  

с ЕИК: 814211862 

и адрес на управление: гр.Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров” №28; 

Пълен пощенски адрес: 5100 гр.Горна Оряховица, ул. „Иван Момчилов” №2, п.к.56; 

Телефон/GSM, факс и е-mail: 0885262311,  d.stancheva@kupro.bg 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Явор Шаранков 

Лице за контакти: Даниела Станчева 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че „Купро-94“ООД, Горна Оряховица има следното 

инвестиционно предложение: „Корекция на инвестиционен проект по редая на чл.154, 

ал.2, т.6 от ЗУТ за включване на подобект Газово стопанство към "Цех за производство 

на плочи от екструдиран полистирен". 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1. Резюме на предложението 
 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, 

и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 

към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

Инвестиционното предложение включва: „Корекция на инвестиционен проект по редая 

на чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ за включване на подобект Газово стопанство към "Цех за 

производство на плочи от екструдиран полистирен“. Включвания подобект е част от 

инсталацията за производство на плочи от екструдиран полистирен. 

 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 

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: 

Инвестиционното предложение е: „Корекция на инвестиционен проект по редая на 

чл.154, ал.2, т.6 от ЗУТ за включване на подобект Газово стопанство към "Цех за 

производство на плочи от екструдиран полистирен“. Настоящата корекция се 

разработва на база сключен договор между фирма „Купро-94” ООД, гр. Г. Оряховица и 

фирма “СИАД-България”-ЕООД гр. София. 

Съгласно този договор фирма “СИАД-България”-ЕООД, отдава под наем криогенен 

резервоар и въздушен изпарител на фирма „Купро-94” ООД, гр. Г. Оряховица, 

проектира и изпълнява проект “Газово стопанство” и доставя течен въглероден диоксид 

на същата фирма. 

Проектът „Газово стопанство“ се състои в монтиране на криогенен резервоар и 

въздушен изпарител. 

Инсталацията за въглероден диоксид се състои от криогенен резервоар с обем \/ = 30 

000 литра, въздушен изпарител и неръждаем тръбопровод, който транспортира 
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газифицирания въглероден диоксид до консуматора. 

Резервоарът се разполага на изграден за целта стоманобетонен фундамент, заедно с 

изпарителя. 

Връзката между резервоара и въздушния изпарител се осъществява с неръждаем тръба 

1“ на кота 0,42 м. По този тръбопровод преминава течната фаза на въглероден диоксид. 

След изпарителя е монтиран манометър и предпазен клапан. Газовата фаза на 

въглероден диоксид, тръгва по съществуващ тръбопровод, до консуматора. 

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

в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост 

от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; 

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на 

специален закон: 

Няма връзка.  

4. Местоположение: 
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите 

общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в 

БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, 

подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано 

трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

 

Криогенният резервоар ще бъде разположен на площадка собстеност на „Купро-

94“ООД. Общата  площ на която дружеството е собственик е 18 847м ², застроената 

площ включваща 7 сгради. Предназначението на площадката е предимно 

производствена зона, намираща се в УПИ XV, кв. 43 по плана на Горна Оряховица. 

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

експлоатацията: 
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, 

необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

Не е необходимо използването на природни ресурси. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. 

приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с 

води: 

Няма очаквания за емитиране на такива вещества. 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Не се очаква образуването на емисии в околната среда. 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното 

третиране: 

Не се очаква генериране на отпадъци. 

9. Отпадъчни води: 
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), 

сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване 

в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

Не се очаква генериране на отпадни води. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката 

на предприятието/съоръжението: 
(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще 

са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи 

аварии и ограничаване на последствията от тях) 

Не се очаква наличието на отпадъци на площадката. 

 

Дата: 29.08.2018г.   

Уведомител:  

 (подпис) 
 


