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ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение

От: „ЕЛАЦИТЕ - МЕД" АД, 2086, с. Мирково, област Софийска, тел.: 02/923 77 12

Единен идентификационен номер: 122016037

Пълен пощенски адрес: 2086, с. Мирково, област Софийска

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 02/923 77 12, 02/923 78 67, office@ellatzite-med.com

Изпълнителен директор на фирмата възложител: инж. Драгомир Драганов

Лице за контакти: инж. Александър Григоров, директор дирекция „Околна среда и води", тел.: 02/923 
77 68; 0888 777 950

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД има следното инвестиционно предложение:

„Ремонт и реконструкция на съществуващо водохващане на р. Кози дол за питейно-битови-нужди
на РК „Елаците“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
Настоящото инвестиционно предложение има за цел ремонт и възстановяване на съществуващо 

водохващане, изградено на р. Кози дол за питейно -битово водоснабдяване на Рудничен комплекс 
„Елаците“.

Вследствие на дългия експлоатационен период от 1974 г. насам, особеностите на релефа и 
климатичните фактори, една част от водохващането е разрушено, дънната водовземна решетка е отнесена 
и водохващаненто е трудно за поддържане и експлоатация.

Досега водата чрез перманентна (временна) преграда от камъни на речното корито се насочва към 
страничния отвор на приемната камера-утайник.

При високи и средни води през този отвор влизат в камерата чакъл, пясък, плаващи предмети - шума 
и др., което налага постоянното почистване на камерата и изграждане на временна преграда в реката за 
да се насочи водата към отвора на камерата.

Проектното решение предвижда ремонт и реконструкция на съществуващото водохващане и 
монтиране на съвременно съоръжение с дънна решетка от нов тип - самопочистваща се коанда решетка.

Обектът се намира в местността „Кози дол“, р. Кози дол, десен приток на р. Малък Искър. Достъпът 
става по изграден път, който се отклонява от главния път към Рудничния комплекс. Отклонението се 
намира на 1,5 км от Рудничния комплекс, а до водохващането дължината на пътя е 1 км.

Водохващането функционира на база разрешително за водовземане №11110007/14.11.2007 г. на 
Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен, продължено с Решение № 1174/27.09.2013 г.
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За водохващането на река „Кози дол“ е учредена санитарно - охранителна зона, приета с протокол 
от 29.09.2005 г. на назначена със Заповед № 44/ 19.09.2005 г. комисия от Директора на БД Дунавски район.

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:

При реализацията наинвестиционното предложение, ще бъдат изпълнени следните дейности:

■ Ремонт на съществуващата камера - утайник;
■ Ремонт на гравитачния тръбопровод и съоръженията по него;
■ Изграждане на нов тип водовземно съоръжение със самопочистваща коанда решетка - подобрен 

тип дънна решетка (тиролско водохващане), разположено до съществуващата приемна камера на левия 
бряг;

■ Изграждане на съоръжение с отвор за пропускане на наносите, периодично отложени пред 
водохващането. Същото ще бъде разположено от дясната страна на водовземането с Коанда решетка;

■ Изграждане на основен преливен яз - разположен от дясната страна на отвора за наноси, 
пресичащ главното речно корито до десния бряг на реката;

■ Изграждане на спомагателен преливник - разположен в продължение на основния преливник по 
десния бряг е по-високата кота на преливния ръб;

■ Изграждане на лява крилна стена - разположена на левия бряг и осъществяваща връзка с високата 
част на брега;

■ За осигуряване на целогодишно подаване на минимално водно количество от 4 л/сек, след 
водохващането на р. Кози дол е предвиден отвор с тръбопровод - водовземна PVC тръба 070 мм, 
разположена в левия стълб (оградна стена) на водовземното съоръжение е коанда решетка.

Преди започване на изкопните работи ще се прегради речното корито над оста на водохващането с 
водоплътна преграда. Ще се монтира стоманена или PVC тръба 0250 - 0300 мм, която ще отвежда 
директно водата пред преградата в съществуващата камера, като ще бъде осигурено пропускането в 
реката на необходимите водни количества за функциониране на екосистемите в нея.

Строително-монтажните дейности ще бъдат организирани в отделни процеси: подготовка на 
строителната площадка, изкопни, бетонови, кофражни, армировъчни и монтажни работи.

При изпълнение на горепосочените дейности ще бъде използвана следната механизация: багер, 
булдозер, мобилен електроагрегат и автокран.

Ще бъдат изградени следните съоръжения:

> Водовземно съоръжение с коанда решетка
Водовземното съоръжение с коанда решетка представлява монолитна стоманобетонова камера. От 

двете страни на решетката се разполагат ограничителни оградни стени с дебелина 20 см. Напречно на тях 
се поставя горна и долна прагови стени, свързани монолитно, на които стъпва решетката. Четирите стени 
са свързани монолитно за фундаментна плоча е дебелина 30 см и кота на повърхността -0,50 м.

Размерите на фундаментната плоча са 160 см по течението и 1,00 м напречно по течението на реката. 
Същата ляга на два противофилтрационни и конструктивни зъба, разположени в горния и долен край. В 
лявата оградна стена откъм съществуващата водоприемна камера се поставя отвор 30x40 см, през който 
чистата вода през решетката се подава във входния отвор на съществуващата камера. През дясната 
оградна стена се вгражда вертикална PVC или стоманена тръба е d=l 50 мм, по която се подава въздух под 
решетката. Долният отвор на тръбата чрез дъга се показва във водоприемната камера под решетката. Над 
горната прагова стена се поставя преградна L-образна стоманобетонна гредостена.



Над долната прагова стена е разположена стоманобетонова греда с размери 20x25 см. Върху тази 
греда стъпва полигонален метален капак. Горният край на капака стъпва на челната стена.

В ъгъла на кота +0,75 м се поставя метална греда от два заварени един до друг ъглови профили L 
100x63x6 мм, на които лягат двете плоскости на капака. При монтажа на решетката капаците ще се 
премахнат за да има достъп за закотвянето й към праговите стени.

Решетката, която ще бъде монтирана има следните параметри:

■ светло разстояние между прътите 1 мм;
■ постъпващо водно количество Q=20 л/сек;
■ дължина - напречно на течението L=600 мм;
■ височина ДН=400 мм;
■ широчина (по течението) 500 мм.

> Съоръжение с отвор за пропускане на наноси
Отворът служи за пропускане на наносите, отложени в горния участък. Затворът се повдига 

периодично особено при по-големи водни количества. Той може също да се отваря частично или пълно 
по време на преминаване на високата вълна.

Основните конструктивни елементи са:

■ фундаментна плоча с преливно тяло;
■ две вертикални, разделни, паралелни стени от двете страни на фундаментната плоча и стъпили 

на нея.
■ площадка на короната, свързваща двете разделни стени;
■ противофил грационни зъби в основата под фундаментната плоча в двата края.

> Яз с основен преливник за пропускане на високите вълни
Язът с основният преливник затваря основното речно корито между съоръжението с отвор за 

пропускане на наноси и десния бряг.

Основните конструктивни елементи на яза са:

■ преливно тяло с обтекаема преливна повърхност и стъпаловидна въздушна страна;
■ фундаментна плоча;
■ противофилтрационен зъб;
■ разделна стена (от дясната страна).

> Спомагателен преливник
Предназначението на спомагателния преливник е:

■ да поема една част от високата вълна, като по този начин се намалява преливната дължина, 
дълбочината на преливащата вода и кота корона на разделните стени и крилните стени;

■ да изпълнява ролята на крилна стена, свързваща основния преливник с високия бряг;
■ да служи като противофилтрационна преграда, препятстваща пътя на обходна филтрация и загуба 

на вода около основния преливник;
Конструкцията в напречно сечение на спомагателния преливник включва:

■ преливно тяло с височина 75 см и дебелина 60 см. Горната преливна повърхност е заоблена;
■ противофилтрационен зъб - разполага се под преливното тяло. Същият има трапецовидна форма, 

образувана от изкопа.

> Лява крилна стена
Лявата крилна стена осъществява връзка между съоръженията от напорния фронт на водохващането 

с левия по-висок бряг. Началото на стената започва от горния (челен) ръб на оградната стена на 
водовземното съоръжение откъм левия бряг.



Дължината на лявата крилна стена на кота корона е 5,40 м. Широчината на короната е 30 см.

В напречно сечение масивната подпорна стена е съставена от 4 зони, от фундамента към короната:

■ противофилтрационен зъб;
■ фундаментна плоча, която ще се изпълни отгоре над противофилтрационния зъб;
■ тялото на стената ляга върху фундамента.
■ предната страна на стената е вертикална, откъм завиряването на водохващането, а задната, от 

въздушната страна е с наклон 1:0,5.

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:

Инвестиционното предложение е свързано с ремонт и реконструкция на съществуващо водохващане 
и монтиране на съвременно съоръжение с дънна решетка от нов тип - самопочистваща се коанда решетка, 
с цел гарантиране нормалното питейно-битово водоснабдяване на Рудничен комплекс „Елаците“.

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)

Обектът, предмет на настоящото инвестиционно предложение, се намира в поземлен имот с номер 
640695 в землището на гр. Етрополе с ЕКАТТЕ 27632, община Етрополе.

В околностите има четири защитени природни територии. Техният статут на опазване отговаря на 
изискванията за категориите „защитена местност” и „природна забележителност”. Това са:

Защитена местност „Бачище”, площ 223,6 ха. Обявена е със Заповед на Комитета по опазване на 
природната среда (КОПС) № 753/1981 г., ДВ бр. 74/1981 г. като защитена природна територия 
заради характерния ландшафт и красива природа.
Защитена местност „Великата”, площ 132,7 ха. Обявена със Заповед на КОПС № 754/1981 г. ДВ бр. 
85/1981 г. Съхранява стари, почти чисти съобщества от бяла бреза (Betula alba).
Природна забележителност „Грохотака”, площ 118,5 ха. Обявена със Заповед на КОПС № 750/1981 
г., ДВ бр. 73/1981 г. За запазване на смесени и чисти съобщества от бук (Fagus silvatica) и стари 
чисти гори от смърч (Picea abies).
Природна забележителност „Кози дол”, площ 193,8 ха. Обявена със Заповед на КОГ1С № 751/1981 
г., ДВ бр. 73/1981 г. За съхраняване на съобщества от вековна букова гора.

Най-близко разположените защитени зони по Натура 2000 са „Централен Балкан- буфер” с код 
BG0001493 и „Етрополе-Байлово” с код BG 0001043.

Горепосочените няма да бъдат засегнати от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не засяга територии за опазване обектите на културното наследство. 
Няма исторически, археологически и архитектурни паметници.

Инвестиционното предложение няма трансгранично въздействие.

Транспортният достъп до обекта на инвестиционното предложение е осигурен чрез съществуващи 
транспортни връзки.



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)

По време на строително-монтажните работи ще се използват следните ресурси:

■ електроенергия;
■ дизелово гориво - за нуждите на самоходното дизелово оборудване, използвано при извършване 

на технологичните мероприятия.

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:

При изпълнение на строителните дейности се очакват локални емисии на отработени газове от 
ползваната механизация.

Инвестиционното предложение не предвижда дейности, в резултат на които ще бъдат емитирани 
приоритетни и опасни вещества.

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

Очакват се локални допустими емисии на прах и отработени газове от работата на строителната 
механизация, които по никакъв начин няма да нарушат качеството на въздуха в района на обекта.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
По време на строително-монтажните работи ще се генерират строителни отпадъци, които ще бъдат 

извозвани на специализирано депо.

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.)

В процеса на реализация на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни
води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 996 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)

На площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение не се съхраняват опасни 
химични вещества.

Доколкото водохващането осигурява водоснабдяването за питейно-битови нужди на Рудничен 
комплекс (РК), по-долу е представена информация за наличните опасни вещества на територията на 
комплекса.

Опасни вещества на територията на РК са налични в прилежащите към комплекса топлосилов цех, 
пречиствателна станция, бензиностанция и складови стопанства (склад №1,3,22, 2 и 8, склад ГСМ).

Основна дейност на „Складовите стопанства” е приемане, съхраняване и раздаване на материали и 
резервни части за основните и спомагателни цехове в дружеството. В „Складовите стопанства” се 
съхраняват химични вещества и смеси, някои от които с опасни свойства. Списъкът на съхраняваните



опасни вещества и смеси и информация за техните количества са представени в таблицата по - долу. 
Отчетени са и наличните на площадката опасни отпадъци.

Към тях се включват предимно складове и цехове, които осигуряват нормалното функциониране 
на основното производство, подсигуряващо го с електроенергия, топлоенергия, гориво-смазочни 
материали (ГСМ), химични вещества и смеси в течно, газообразно и твърдо състояние, резервни части и 
консумативи за оборудването и резервно оборудване.

В процеса на реализиране на рудодобива се използват разнообразни спомагателни материали - 
мазут, газьол, бензин, масла и др. Характерно за суровините и материалите, използвани при рудодобива 
е, че количествените им характеристики са променливи в отделните периоди и години. На площадката са 
разположени складове за изходни продукти и суровини, както следва:

- Открит склад за бутилкови групи с компресиран природен газ (основно гориво за нуждите на 
Топлосилов цех);

- Резервоарно стопанство с два броя открити резервоара с пропан - бутан всеки по 25 м3 (за 
отоплителни нужди на цех РМЦ);

- Мазут в два надземни резервоара по 1000 м3 (обваловани;за нуждите на Топлосилов цех), които 
понастоящем не се използват;

- Газьол в две надземни цистерни по 50 000 л. (обваловани; за нуждите на Топлосилов цех);
- Склад за ГСМ - в него се съхраняват в подземни цистерни бензин (2 бр.х 10 м3), дизелово гориво 

(6 бр. х50 м3) и масла;
- Склад на взривната фабрика;
- Складове за гуми и за резервни части на автосамосвали и склад за резервни части на 

съоръженията.
На територията на комплекса се използват и съхраняват различни компресирани газове в бутилки 

(газови цилиндри), като например кислород, азот, хелий, пропан - бутан, газови смеси (старгон), 
необходими за технологичния процес на добива на полезни изкопаеми. Има изграден специализиран 
склад за съхранение на ацетилен, съобразен с всички изисквания на нормативната уредба.

Опасните отпадъци, които отпадат от дейността на РК „Елаците” са отпадъци от хидравлични и 
смазочни масла, утайки от маслоуловители, опаковки съдържащи опасни вещества и маслени филтри, 
които се предават на лицензирани лица.



ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА на площадката на Рудодобивен комплекс към „Елаците - Мед” АД, гр. Етрополе

Химично
наименование

CAS № ЕС №

Категория/и на опасност съгласно 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 за
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси 
(CLP) (OB, L 353/1 от 31 декември 
2008 г.)1

Класификация
съгласно
приложение № 3 към 
чл. 103, ал. 1 ЗООС2

Проектен 
капацитет на
технологичното
съоръжение 
(съоръжения) (в 
тонове)3

Налично 
количество (в 
тонове)4

Физична 
форма на 
веществото
5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Ацетилен 74-86-2 200-816-9
Flam.Gas 1, Н220; Press Gas, Н280;

Експ. (EUH006)

Поименно изброено в 
част 2 - т.19;

В част 1 - Р2 -
Запалими газове.
Категория 1 или 2

0,05 0,02
Безцветен
газ

Кислород 7782-44-7 231-956-9 Ох. Gas 1, Н270; Press Gas, H280;

Поименно изброено в 
част 2 - т.25;

В част 1 — Р4 —
Оксидиращи газове 
Категория 1

0,7 0,003
Безцветен
газ

Пропан - бутан 68512-91-4 270-681-9 Flam.Gas 1, H220; Press Gas, H280; 
Muta IB, H340; Care.IB, H350

Поименно изброено в 
част 2 - т.18;

В част 1 - Р2 -
Запалими газове,
Категория 1 или 2

25,4 20,4
Втечнена
безцветна

газова смес

Дизелово гориво
68334-30-5

67-56-1

269-822-7

200-659-6

Flam. Liq.3, H226. Acute Tox. 4, H332, 
Skin Irrit.2, H315, Asp. Tox.l, H304, 
Care.2, H351, STOT RE.2, H373,
Aquatic Chronic 2, H411

Поименно изброено в 
част 2, т.34 в) - 
нефтопродукти и
алтернативни горива;

В част 1 - Р5в-
Запалими течности, 
кат.З,

Е2- Опасни за
водната среда, кат.2

249,75 155
Слабо
жълтеникав
а течност

Автомобилен
бензин

86290-81-5 289-220-8 Flam. Liq. 1, H224; Skin Irrit. 2, H315; 
Asp. Tox. 1, H304; Repr. 2, H361fd;

Поименно изброено в 
част 2 - т.34. (а);

14,95 7 Прозрачна
до



Химично
наименование

CAS № ЕС №

Категория/и на опасност съгласно 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 за
класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси 
(CLP) (OB, L 353/1 от 31 декември 
2008 г.)'

Класификация
съгласно
приложение № 3 към 
чл. 103, ал. 1 ЗООС2

Проектен 
капацитет на
технологичното
съоръжение 
(съоръжения) (в 
тонове) 3

Налично 
количество (в 
тонове)4

Физична 
форма на 
веществото
5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Muta. IB, Н340; Care. IB. Н350; STOT 
SE 3, Н336; Aquatic Chronic 2, Н411

В част 1 - Р5а
запалими течности, 
Категория 2 или 3.

Е2 - опасни за водната 
среда в категория 
хронична опасност, 
Категория 2

жълтеникав
а течност

Газьол съд. на 
сяра 0.001% - за 
отопление

68334-30-5 269-822-7

Flam. Liq. 3 H226; Acute Tox. 4 H332; 
Skin Irrit. 2, H315; Asp. Tox. 1, H304; 
Care. 2, H351, STOT RE. 2 H373;
Aquatic Chronic 2, H411

Поименно изброено в 
част 2 - т.34. (в);

В част 1 - Р5в -
запалими течности, 
Категория 2 или 3.

Е2 - опасни за водната 
среда в категория 
хронична опасност, 
Категория 2

85,5 5,56
Червена
течност

Природен газ 8006-14-2 232-343-9 H220
Поименно изброено в 
част 2 - т.18

6 2

Водороден
пероксид

7722-84-1 231-765-0
Ox. Liq. 1, Acute Tox. 4 (*), Acute Tox. 
4(*), Skin Corn 1A, H271, H332, H302, 
H314

В част 1 - Р8 -
категория на опасност 
оксидиращи течности 
и твърди вещества

0,15 0,133



ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ на площадката на Рудодобивен комплекс на „Елаците - Мед” АД, гр. Етрополе

Химично
наименование

CAS № ЕС №

Категория/и на опасност съгласно 
Регламент (ЕО) № 1272/2008 за
класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси 
(CLP) (OB, L 353/1 от 31 декември 
2008 г.)1

Класификация
съгласно
приложение № 3 към 
чл. 103, ал. 1 ЗООС2

Проектен 
капацитет на
технологичното
съоръжение 
(съоръжения) (в 
тонове)3

Налично 
количество (в 
тонове)4

Физична 
форма на 
веществото
5

Опасни химични вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

Опаковки,
съдържащи
опасни вещества

Ох. Sol 3, Н272, Eye.Dam./Irrit 2, Н319

В част 1 - Р8 -
категория на опасност 
оксидиращи течности 
и твърди вещества

0,06 0,06

Отпадъчни масла 
(хидравлични и 
смазочни)

(отпадък с код 13 
01 10* и 13 02 08*)

Skin Sense, H317; Aquatic Chronic 2, 
H411;

В част 1 - Е2 - опасни 
за водната среда в 
категория хронична 
опасност, Категория 2

15 15

Утайки от
маслоуловители 
(отпадък с код 13 
05 03*)

Skin Irrit. 2 H315; Aquatic Chronic 2, 
H411

В част 1 - Е2 - опасни
за водната среда в 
категория хронична 
опасност. Категория 2

0,91
0,9

Маслени филтри 
(отпадък с код 16 
01 07*)

Acute Tox. 4, H302; Skin Sense, H317;
Aquatic Chronic 2, H411

В част 1 - Е2 - опасни 
за водната среда в 
категория хронична 
опасност, Категория 2

0,73 0,7



Прилагам:
1. Ситуация на водохваицането (М 1:100).

2. Скица на имот № 640 695.

Да га: Ж£е0$л.

Уведоми гел:
инж, Драгомир Драганов р . 0
Изпълнителен директор 
„4дАЦИТЕ-МЕД“ ад



№ KOI413/28.05.2018 г.
И 1.5000

на ипот с номер 640695 в землището не гр.ЕТРОПОЛЕ с ЕКЛПЕ 27632. обш. ЕТРОПОЛЕ. 

Имотът е собственост на.
I. МЗГ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО. Per. номер П0004 . гр.ЕТРОПОЛЕ. X 27632 

Догупент! Реиение по чп.13/5/ ЗВСГЗГф от г.
Плои на ипоте- 43.S04 дка. Начин на трайно ползване- йървопроюе.пл.
Вил собственост. Държавна публична 
Имота попада е.
Отлел/полотдел Плот Вид не горите или вид на подотдела

110/в 0.728 дка широколистна гора
110/д 3.684 дка широколистна гора
110/ж 0.070 дка широколистна горе
111/ж 0.699 дка нелесопригодна площ
111/и 1.254 дка нелесопригодна площ
111/и 0.325 дка широколистна горе

Имотът се намира в местността “КОЗИ ДОЛ" при граници и съседи.
£ 640694. Дьреопроизв,пл. не ИЗГ ОЬРХЛВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО

Имотът е образуван от имот № 640280.

Върху имота има следните ограничения-
62 Задитена територия. Природна забележителност. Забраняват се дейности, които могат да нарушат тяхното 

естествено състояние илн да намалят естетическата им стойност, съгласно ЗЗТ н заповедта за обявяване. 
98 Да се използува съгласно Закопа зв горите н Правилника за прилокепмето му.

ПГО

ози ткс

Скицата съдържа 1 стр. и

Дата 11М . 20//г. Заверил

6 песено.

0ЛАЙ ИВАНОВ ЙОРДАНОВ 

ен експерт
МАРИНОВА ГЕНОВСКЛ 

ЛНИК на Общинска слуибе по земеделие



Партидата съдържа 3 стр.
ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ 
гр. ЕТРОПОЛЕ 
ЕКАТТЕ 27632 
Община ЕТРОПОЛЕ 
Област СОФИЯ-ОБЛАСТ

РЕГИСТЪР на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ГОРИ и ЗЕМИ е Гф
Землище на ер. ЕТРОПОЛЕЧГОРУНАКА ЕКАТТЕ 27632, община ЕТРОПОЛЕ

ПАРТИДА на ИМОТ N2 640695

открита на 25.05.2018 г.
Закрита на .........  е.

ЧАСТ А. ДАННИ ЗА ИМОТ с пълен № 27632640695
Площ (от графика) е дка: 43.504 (четиридесет и три дка и петстотин 
и четири ке.м)
Площ (по документ) е дка 
Местност е землището ...
Начин на трайно ползване
Вид на територията ....
Вид собственост за имота 
Възстановен по ЗСПЗЗ ...
Стойност на имота .....
Данъчна оиенка на имота

"КОЗИ ДОЛ"
Дървопроизводителна горска площ 
За нуждите на горското стопанство 
държавна публична 
е нови граници
.................... лв .
........  ле.Координати на гранични точки:

No Точка № X Y
1 . 643059 4611020.00 8559654.00
2 . 643060 4611079.00 8559649.00
3 . 643061 4611115.00 8559786.00
4 . 643062 4611032.00 8560163.00
5. 643063 4611129.00 8560317.00
6. 643064 4611078.00 8560348.00
7 . 643065 4610966.00 8560181.00
8 . 643066 4611055.00 8559789.00

Подотдели в имота:
1. Държавно лесничейство ЕТРОПОЛЕ, отдел 110, подотдел "е" с

площ е имота 0.728 дка, вид подотдел СЕМЕННО НАСАЖДЕНИЕ, вид гора
ШИРОКОЛИСТНА ВИСОКОСТЪБЛЕНА, произход СЕМЕНЕН ЕСТЕСТВЕН,
предназначение ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ, дървесен вид БУК, възраст 
40 год., височина 10 м, диаметър 12 см.

2. Държавно лесничейство ЕТРОПОЛЕ, omge/i 110, подотдел "д" с
площ е имота 3.684 дка, вид подотдел СЕМЕННО НАСАЖДЕНИЕ, вид гора
ШИРОКОЛИСТНА ВИСОКОСТЪБЛЕНА, произход СЕМЕНЕН ЕСТЕСТВЕН,
предназначение ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ, дървесен вид БУК, възраст 
40 год., височина 10 м, диаметър 12 см.

3. Държавно лесничейство ЕТРОПОЛЕ, отдел 110, подотдел "ж" с
площ в имота 0.070 дка, вид подотдел СЕМЕННО НАСАЖДЕНИЕ, вид гора
ШИРОКОЛИСТНА ВИСОКОСТЪБЛЕНА, произход СЕМЕНЕН ЕСТЕСТВЕН,
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предназначение ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ, дървесен вид БУК, възраст 
190 год., височина 27 м, диаметър 42 см.

4. Държавно лесничейство ЕТРОПОЛЕ, отдел 111, подотдел "ж" с
площ в имота 0.699 дка, вид подотдел НЕЛЕСОПРИГОДНА ПЛОЩ, вид гора 
ШИРОКОЛИСТНА ВИСОКОСТЪБЛЕНА, произход СЕМЕНЕН ЕСТЕСТВЕН,
предназначение ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ, дървесен вид БУК, възраст 
170 год., височина 23 м, диаметър 48 см.

5. Държавно лесничейство ЕТРОПОЛЕ, отдел 111, подотдел "и" с
площ в имота 1.254 дка, вид подотдел НЕЛЕСОПРИГОДНА ПЛОЩ, вид гора 
ШИРОКОЛИСТНА ВИСОКОСТЪБЛЕНА, произход СЕМЕНЕН ЕСТЕСТВЕН,
предназначение ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ, дървесен вид БУК, възраст 
190 год., височина 24 м, диаметър 54 см.

6. Държавно лесничейство ЕТРОПОЛЕ, отдел 111, подотдел "м" с
площ в имота 0.325 дка, вид подотдел СЕМЕННО НАСАЖДЕНИЕ, вид гора 
ШИРОКОЛИСТНА ВИСОКОСТЪБЛЕНА, произход СЕМЕНЕН ЕСТЕСТВЕН,
предназначение ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ, дървесен вид БУК, възраст 
180 год., височина 28 м, диаметър 46 см.

Имотът е получен чрез разделяне на:
Имот № Площ дка Собственик Регистр. №
640280 1907.210 МЗГ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО Г10004

ЧАСТ Б. СОБСТВЕНИЦИ ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
1. МЗГ ДЪРЖАВНО ЛЕСНИЧЕЙСТВО рег.№ Г10004, адрес X 27632. Начин 

на придобиване - делба, документ за собственост:
Решение по чл.13, ал.5 от ЗВСГЗГФ, от ......... г. Регистраиия

на 25.05.2018 г.

ЧАСТ В. ВЕЩНИ ПРАВА, СЕРВИТУТИ, НАЕМ И ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
АРЕНДА, ИСКОВИ МОЛБИ

ЧАСТ Г. ИПОТЕКИ ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
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ЧАСТ Д. ВЪЗБРАНИ И ДРУГИ ТЕЖЕСТИ ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

ЧАСТ Е. АДМИНИСТРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ПОЛЗВАНЕТО

ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

1. Наложено с ЗАПОВЕД НА КОПС ПРИ МС № 751 от 13.08.1981 е., 
основания: Защитена територия. Природна забележителност. Забраняват 
се дейности, които могат да нарушат тяхното естествено състояние или 
да намалят естетическата им стойност, съгласно ЗЗТ и заповедта за 
обявяване. Регистрация на 25.05.2018 г.

2. Наложено с РЕШЕНИЕ НА ПК № 01-1 от 11.07.2000 г., основания: 
Да се използува съгласно Закона за горите и Правилника за 
приложението му. Регистрация на 25.05.2018 г.

Не е извършен въвод въ'---—--

Дата: 28.05.2018 г.



Ситуация на водохващането 
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