
 

 

О Б Я В А 
 

до заинтересованите лица и общественост 

 

 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба 

за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) 

ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 

ГР. КОПРИВЩИЦА, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ‘ №16 
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/ 

 

СЪОБЩАВА 

 

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за 

„Преустройство на съществуващ посетителски информационен център 

за екотуризъм в музей-трезор на етнографски предмети, дарени от 

Хаджи Ненчо Палавеев, гр. Копривщица“.  

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/ 

 

За контакти: инж. Османи Сардуи Родригес – ДД „ТСУ“ – 0884291864 

/лице, адрес, телефон/ 

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, 

бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org 

 

 

Приложение: 

1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС  
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ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
 
 

Информация  за инвестиционно предложение за  

„Преустройство на съществуващ посетителски информационен център за 
екотуризъм в музей-трезор на етнографски предмети, дарени от Хаджи 

Ненчо Палавеев, гр. Копривщица“ 
/Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС/ 

 
І. Данни за възложителя: 
 
1. Община Копривщица, ЕИК по БУЛСТАТ 000776331, представлявана от 

Генчо Дойчев Герданов – Кмет на община Копривщица. 

2. Пълен пощенски адрес:  п.к.2077, гр.Копривщица, ул. „ Любен Каравелов” 

№ 16 

 

3. Телефон, факс и e-mail:  тел. 0884291864, 07184/2124 факс: Н/П, 

e-mail: info@koprivshtitsa-bg.com  

4. Лице за контакти: инж. Османи Сардуи Родригес 

 
ІІ. Резюме на предложението: 

 
Обект на настоящето инвестиционно предложение е извършване на преустройство 

на съществуваща сграда, която не е недвижима културна ценност, разположена на 

уличната регулация с бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“. 

Сградата е масивна с външни масивни стени, масивна подова конструкция и 

гипсокартонен окачен таван. Покривната конструкция е дървена, покрита е с едноулучни 

керемиди. Светлите височини на залите са над 3.2м. 

Проектната разработка предвижда влизането в новопроектирания музей-трезор да 

става през съществуващия вход откъм двора. Входът откъм бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ 

е неподходящ за главен вход към музея, тъй като тротоара е много тесен и не би могъл да 

поеме и осигури безопасност на по- голям брой посетители. 

Основен вход за музея ще се ползва съществуващия вход на сградата от към двора. 

Съществуващата рампа за хора в неравностойно положение остава без промяна.  Във 

връзка с тези промени се предвижда изграждане на калдъръмена алея, водеща към входа. 

Проектът предвижда в сградата с минимална намеса да бъдат обособени  две 

мултимедийни зали и трезор за експозиция.  

Обектът е разположен в имот общинска собственост с площ 964 кв.м., а сградата е 

с РЗП (разгъната застроена площ) -270 м2. За реализиране на дейностите по проекта ще се 

използва изградената инфраструктура.  Достъпа до обекта ще се осъществява от към бул. 

„Хаджи Ненчо Палавеев“, представляващ част от републикански път III-606. Имотът е 

присъединен към мрежите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ АД и „ВиК“ ЕООД. 

Основните процеси са насочени към преустройство на съществуваща масивна 

сграда. Предвидени са демонтажни и монтажни дейности по преустройство и обособяване 

на новите помещения необходими за целите на проекта. Изграждане на окачени таван, 

нови подови настилки, полагане на топлоизолации, подмяна на ел. инсталацията, 

изграждане на пожароизвестителна инсталация. 
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ІІІ. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или 
друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на 

инвестиционното предложение: 

 
Няма връзка със съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности 

в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение. 

 
ІV.Местоположение на площадката: 
 

- Населено място: гр. Копривщица; 

- Община: Копривщица; 

- Квартал: 57; 

- Поземлен имот: УПИ II-764; идентификатор 38558.3.399  по КК и КР,  

- Собственост: Частна общинска собственост, съгласно Акт №158, том 4, дело 

755 от 02.12.2002г., издаден от Районен съд Пирдоп.  

- Близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване 

обектите на културното наследство - землището на община Копривщица попада в 

защитена зона „Средна гора” по НАТУРА 2000, но обектите на интервенция по 

настоящето инвестиционно предложение не са в близост до защитени територии, 

елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита и 

територии за опазване на културното наследство. 

- Очаквано трансгранично въздействие – няма. 

- Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура –не се 

предвижда промяна на съществуващата или изграждане на нова инфраструктура по време 

на строителството и експлоатацията на обекта, предмет на настоящето инвестиционно 

предложение. 

 
V. Природни ресурси, предвидени за използване по време на 

строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, 
промишлени и други нужди: 

 
- Природните ресурси, които ще бъдат използвани при реализацията на 

инвестиционното предложение са: вода, камъни, пясък. Фирмите  доставчици следва да  

притежават разрешителни за добив на инертни материали. 

- По време на строителството и последващата експлоатация на обекта ще бъде 

използвана вода от водопроводната мрежа на града. Обектът предмет на настоящата 

инвестицията е присъединен към водопроводната мрежа на ВиК ЕООД, с партиден № 

17200 

- При реализацията на проекта няма да се предизвикат процеси, водещи до 

замърсяване на повърхностните и подпочвените води. 
 

VІ. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по 

замърсители. 

Не се очаква отделяне на вредни емисии. 

 
VІI. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за 

тяхното третиране: 

По време на строителството на обекта се очаква да се образуват строителни 

отпадъци и незначителни количества битови отпадъци. 
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Битови отпадъци - ще се генерират от дейността на персонала, нает за 

извършване на строителните работи. Битовите отпадъци ще се събират в съдове за битови 

отпадъци, които регулярно ще се извозват до Регионалното депо за отпадъци, намиращо 

се в местността “Бакаджик” на територията на община Златица. 

Строителни отпадъци – ще се генерират при строителните работи;  

В резултат на изпълнение на проекта отпадъците, които ще се генерират, ще 

бъдат основно строителни отпадъци, които ще се събират в специални контейнери и ще 

бъдат извозвани до депо за строителни отпадъци.  

Производствени и опасни отпадъци - няма да се генерират при реализацията 

на инвестиционното предложение.  

 
 

VІІI. 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, които се очаква да бъдат формирани ще са само битови и 

заустването им ще е в градската канализационна мрежа.  Обектът предмет на настоящето 

инвестиционно предложение е присъединен към разпределителната канализационна и 

водопроводна мрежи на ВиК ЕООД, с партиден №17200. 

   

 

 

     Възложител: /П/ 

      ГЕНЧО ГЕРДАНОВ 

      КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
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