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За общественоrгта

От Красимира Николова — Управител на "Мурсалево проджект " ЕООД с ЕИК 131122291 със
седалище с. Мурсалево, ул . Волга Ns 4
Пълен пощенски адрес : с. Мурсалево , ул . Волга Ns 4

Телефон, факс u e-mai1: тел/факс : 0897953030, e-mai1: mvr4б@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител — Красимира Николова - Управител
Лице за контакти: АнтоанВелчев .0$97953030;

e-mai1: mvr46@abv.bg
/седалище и ЕИК на юnдцическото лице/

Уведомяваме Ви, че Фирма Мурсалево проджект " ЕООД
има следното инвестиционно предложение : „Подобряване и Модернизация на материалната базана
съиуествуваиуа ябълкова градина". Хапактеристика на инвестидионното ппедложение :
1. Предмет на насгоящия проект е доставка и мон-rаж на мрежа за защита от градушки, птици и
насекоми заедно с опорна конструкrдия на тра"ннn нзсаждения ябълки с покрита площ по котвите
117,745 дка, в землището на с. Драгодан , ЕКАТТЕ 000006, общ. Кочериново .
Земята върху която е разположена овощната градина е определена в плана на sемлището , като

селскостопански район разположен извън населеното място.
Защитната мрежа ще покрива градината пре? производствения период, през периода на покой зимата мрежата ще бъде прибрана над редовеге .
В много региони на страната градушките са ежегодно явление, което нанася големи финансови
загуби на фермерите . Летните дни са много горещи, а поройните дъждове в комбинация със силни
ветрове в периода на активна вегетация на растенията са често срещано явление . Изграждането на
система против градушки ще предпазва ефективнn овощните насаждения не само от градушка, но и
при проливни дъждове, силни ветрове, птици, wас ~ коми и слънчеви прегаряния .
Конструкцията против градушка за защита на овощните насаждения се състои главно от

сгоманобетонови вертикални подпори, свързани едни други с тел и стоманени въжета, които се
държат изпънати чрез обтегачи, закрепени етабилно към заровени в почвата стоманени котви . Те са с
разм ~ ри на напречния им профил 9/9.5, (крайни) и 7/8 см (вътрешни).
Крайните колове се набиват в почвата на дълбоLt г ~ на от 60 до 80 см и под наклон от 8 до 10 %. В
основата им се поставят противопотьващи плочи , които не позволяват на коловете да потъват при
евентуално слягане на почвата. Обтягащото стоманено въже ф7 се монтира на всеки първоначален
кол , карбовано е в единия край и е свързано с бетоновия кол чрез скоба, а с котвата, посредством цобразна двойна скоба. Към скобата на която се изпъва въжето ф7 в горния му край се монтира и
морсета, държаща напречното стоманено въже в клаа : а редовете.
Мрежата, която защитава от градушка трайнv г ас.~ ждения е поставена по дължината на реда върху
поцинкована висококаро' онова тел ф4 и напрс:ч :а носещо стоманено въже ф5.Висококарбоновата
тел е устойчива на опън и има параметри 1350-1500 N/тт2, а стоманеното въже 2500 N/mmz. Към

всеки един от бетоновите колове се мс ~ггира зсолиетиленова шапка, през която минава
поцинкованаrа тел и въжето ф5, държащи мрежата.
Опорната конструкция се състои от тел ф2.2 мм. .- s кесг на опън 900 N/тт2 и скоби 9/9.5, закрепени
кьм крайните колове . Тази тел се монтира надлъжно по редовете и служи за укрепване на
насажденията. Може да се монтират до 5 броя на ред, като разстоянието между тях е 20-30 см .

/ режата се прикрепя към телта посредством пластмасови щипки и плакети изработени от полиамит.
Изпъването на мрежата по дължина на реда става посредством тресчотка, а в края й се закрепва за
метален пръстен ф70.
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Стоманените въжета са основа за стабилностга на цялата система. Този начин на изграждане на
конструкция против градушка има голямо предимство , тьй като позволява при наличие на градушка
конструкцията да се движи надолу, предпазвайки цялата система от рухване при силна градушка.

Стоманобетонните колове са изработени със специално подсилена, напрегната армировка, която
издържа на много високи натоварвания , а бетонът има включени допълнителни компоненти , които
повишават неговата здравина и еластичност. Защитната мрежа против градушка, която покрива

конструкцията е с добавки u UV стабилизатори, които я предпазват от вредното въздействие на
ултравиолетовите лъчи от слънчевия спектър.
Инвестицията е необходима за модернизиране и подобряване на производството , произвеждана от
земеделския производител . В овощни градини се отглеждат плодове по конвенционален начин на

производство .
'
_
Инвестицията ще допринесе за изпълнение на . бизнес плана и постигане на следните цели на
земеделския производител:
Нарастване на стойността на реализираната на пазара продукция . Внедряване на нови продукти,
процеси и текнологии и подобряване на наличните производствени и материални активи . Опазване
~

~

на околната среда, включително и намаляване на вредните емисии. Подобряване на хигиенните,
фитосанитарните и екологичните условия на производство . Подобряване на възможностите за
производство и маркетинг на произвежданите плодове .

/посочва се карактера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси ,
капацитет, обща използувана площ, дали е за ново инвестиционно предложение и / или за
разширение , или изменение на производствената дейност, необходимост от други свързани с
основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т.ч ползуване на съществуваща или
необкодимост от изграждане на нова текническа инфраструктура / пътища/ улици , газопровод,
електропроводи и др .,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползуване
на взрив /
2. Описание на основните процеси , капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща

използваната площ.
1. Доставката и монтажа на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми на трайни насаждения
ябълки е предназначена за защита на овощните насаждения от градушките, коита са ежегодно
явление и нанасят големи финансови загуби на фермерите. Летните дни са много горещи , а
поройните дъждове в комбинация със силни ветрове в периода на активна вегетация на растенията

са често срещано явление. Изграждането на система против градушки ще предпазва ефективно
овощните насаждения не само от градушка, но и при проливни дъждове, силни ветрове, птици,
насекоми и слънчеви прегаряния .

2. Вnъзка C nnvru съшествvваши и оиобпени с vстnойствен или nnvr план пейности в обхвата
на_възgействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на
съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон;
о U ган по
опобnяване/nазпешаване на инвестиционното ппепложение по аела на специален закон
Доставката и монтажа на мрежа за защита от градушки , птици и насекоми, заедно с опорна
конструкция на трайни насажден [~ я ябълки в землището е се вписват добре в кадастралната карта
на масива.

З.Местоположение на площадката /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски
координати по възможност във WGS 19841, собственост, близост по или засягане на защитени

.

ритории и теририи за опазване обектите на кулното аследство. очаквано трансгранично
:

възgействие, схема на нова или промяна на съшествуваша пътна инфрастр,уктура /

1. Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми , заедно с опорна
конструкция на трайни насаждения ябълки в землището на ЗЕМ.ПИЩЕ С . МУРСАЛЕВО , ОБЩ.
КОЧЕРИНОВО, ЕКАТТЕ 49360 — поземлен имот Ns 000006
4. Природни ресv рси, предвидени за използване по вnеме на стnоителството и експлоатацията
предвидено водовземане за питейни, промишлени и други ну_жди - чрез обшествено водоснабдяване
(ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни вопи. необхопими количества.
съшествуващи съоръжения или необкопимост от изграждане на нови :

Инвестиционното намерение не предвижда използването на природни ресурси по време на
реализация и експлоатация .
~

5. Отпадъци , които се очаква да се геиерират и предвиждания за тяхното тnетиране :
,.
S
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Инвестиционното намерение не предвижда генериране на отпадъци .
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