
 

                                                                     

ОБЯВА 

За обществеността 
 

 

 

Уведомяваме Ви, че фирма/физическо лице"ГАРД 1” ЕООД-Възложител 

гр. Своге 2260 ул. Староселска № 61, 
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/ 

ЕИК 205 314 590 

има следното инвестиционно предложение:  "Преустройство на част от помещение на Люпилня в 

иновативно предприятие за производство на натурален калциевия карбонат” 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

1.Резюме на предложението:„Предприятие за производство на натурален калциевия карбонат”  е 

специализиран в производство на натурален калциевия карбонат от черупките на яйца. Технологичният 

процес за преработка на яйчените черупки включва следните основни операции: сортиране, накисване, 

измиване, сушене(изпичане), раздробяване и пакетиране. 

Раздробяването се провежда в две фази. В първата фаза се извършва  грубо смилане с размер на 

частиците е 2 до 4 мм. Във втория етап, стриване на черупковата маса до размера на частиците на 20-30 µm.   

За сушенето(изпичането) на черупките ще се ползва електрическа сушилня. 

2.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на 

инвестиционното предложение; 

.............................................................не............................................................................................................................. ....... 

3.Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място,  

 

населено място гр. Костинброд 

община общ Костинброд 

поземлен имот 38978.34.65, в землището на гр. 

Костинброд, 

географски координати; КООРДИНАТНА СИСТЕМА 1970 Y 4742584,213; 

X 313332,829 

собственост: ”Джиев” АД 

близост до или засягане на защитени територии и територии за 

опазване на обектите на културното наследство 

Не 

очаквано трансгранично въздействие Не 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна 

инфраструктура 

Не се изгражда нова и няма промяна на 

съществуваща пътна  инфраструктура 

 

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

Сградата е построена и въведена в експлоатация. Преградните стени ще се изпълняват по сух метод. 

5.Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране; 

 

По време на строителството(метод на 

изграждане  -сухо строителство ): 
Обектът е изграден, както и инфраструктурата. 

По време на експлоатацията: обществено водоснабдяване ВиК мрежа съществуващи 

съоръжения. Количества за технологични и битови нужди - 0,2л/сек  

 

6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени),  

Отпадните води от технологичното оборудване е замърсена само с механични замърсявания и следи от 

дезинфектанти. Заустване в  изгребна яма. Отпани вода от производството е в лятно и ранно есеният сезон.- 

 
Дата:.март 2019г.     Възложител: чл.6 от ЕС Общ регламент 

относно защитата на данните „Законосъобразност на обработването“ 

           /подпис, печат/ 


