УВЕДОМЛЕНИЕ
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: ” Реконструкция на трафопост 400kVA в трафопост 630kVA“.
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: ”Реконструкция на трафопост 400kVA в трафопост
630kVA“. Целта е подмяна на съществуващ силов трансформатор (ТМ) 400kVA, 20/0.4kV
с ТМ 630kVA, 20/0.4kV. Реконструкцията включва още и промяна на оборудване в
разпределителна уредба (РУ) средно напрежение (СрН) на поле „мерене“ на страна СрН за
целия трафопост и оразмеряване на комуникационната апаратура. Ще бъде монтирано
електромерно табло тип 1Т+Модем СрН на фасадата на ТП „Купро“ и захранването му и
монтиране на трфазен, индиректен електромер и необходимата предпазна и комуникационна
апаратура в електромерното табло тип 1Т+Модем СрН. Предложението е съгласувано с
„Електроразпределение Север“АД, гр. Варна и е описано в Предварителен Договор за
присъединяване
№ПУПРОК-3666/20.06.2018г. и Допълнително споразумение 1 към
цитирания договор от 07.08.2018г. с № А1-ПУПРОК-3666-АПДП-0148/01.08.2018г.
/прилагаме копие с гриф „вярно с оригинала“/.
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:
Предложението включва реконструкция на трафопост 400kVA в трафопост 630kVA и
подмяна на съществуващ силов трансформатор (ТМ) 400kVA, 20/0.4kV с ТМ 630kVA,
20/0.4kV, както и промяна на оборудване в разпределителна уредба (РУ) средно
напрежение (СрН) на поле „мерене“ на страна СрН за целия трафопост и оразмеряване

на комуникационната апаратура.
Предложението включва закупуване на оборудване и монтирането му.
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)

Производствените помещения са разположени на площадка собстеност на „Купро94“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 се предвижда 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.

