На основание чл.4, ал.2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ
Адрес: общ. Дългопол, обл. Варна, гр. Дългопол 9250, ул. Георги Димитров №105

ОБЯВЯВА
На засегнатите лица и обществеността, че има следното инвестиционно намерение:
ПРОМЯНА НА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ /НТП/ НА ПОЗЕМЛЕНИ
ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ, С ИДЕНТИФИКАТОРИ
00789.30.789 И 00789.30.790 ПО КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА С. АСПАРУХОВО ОТ
НТП „ПАСИЩЕ“ НА НТП „ДРУГ ВИД НИВА“
1. Резюме на предложението в т.ч. описание на съпътстващи обекти и дейности:
С проекта се предвижда промяната на начина на трайно ползване на поземлени имоти,
собственост на Община Дългопол, с идентификатори 00789.30.789 и 00789.30.790 по
Кадастралната карта на с. Аспарухово от НТП „ПАСИЩЕ“ на НТП „ДРУГ ВИД НИВА“
по реда на чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.
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:
Имотите, обект на инвестиционно предложение, са с обща площ от 11.040 дка, а
именно:
- 00789.30.789 с площ от 6.439 дка;
- 00789.30.790 с площ от 4.601 дка.
При реализиране на инвестиционното предложение не е необходимо да бъдат
изграждани нови пътища, електропроводи и др., не са предвидени изкопни работи, както
и използването на взривове.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности
в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение.
Няма.
4. Местоположение на площадката
Поземлени имоти с идентификатори 00789.30.789 и 00789.30.790 по Кадастралната
карта на с. Аспарухово.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
Няма.
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират:
Няма.

Писмени становища и мнения се приемат в ОбА – Дългопол, гр. Дългопол, ул.“Георги
Димитров“ №105, e-mail: obshtina@dalgopol.org, тел.: 0517/22 185, факс: 0517/22 135
и/или в Кметство с. Аспарухово, тел.:0517/32 250

