ОБЯВЯВА:
ДО ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, Община Първомай, съобщава за осигурен обществен достъп до Информация по Приложение №5
от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение.

От „СЕМЕЛЕ“ ООД

„Засаждане на трайни насаждения – ябълки с обща площ 46 дка”, м. Чалтика, в
землището на с. Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ. Първомай, обл. Пловдив.
Документите са на разположение на обществеността, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, в
периода 25.06.2021 г. – 08.07.2021 г., в сградата на Община Първомай, стая № 216.

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на
публикуване на обявата на следните адреси:
РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ № 122;

До Кмета на
Община Първомай
гр. Първомай
Област Пловдив

ОБЯВЛЕНИЕ
от Цветан Хубенов – Управител на „СЕМЕЛЕ” ООД, ЕИК 201375197
Адрес: гр. Пловдив 4000, р-н Централен, бул. „Христо Ботев” № 82, ет. 6, офис 607
Тел: 0898/681234, електронен адрес: semele.ood@gmail.com
Относно инвестиционно намерение:
- Засаждане на трайни насаждения – ябълки с обща площ 46 дка, м. Чалтика, в землището
на с. Градина, ЕКАТТЕ 17484, общ. Първомай, обл. Пловдив.
- Изграждане на „Система от мрежи за защита от градушки, птици и насекоми“ заедно с
опорна конструкция етап 1 и етап 2 на трайни насаждения ябълки с обща площ по котвите
46 дка, м. Чалтика, в землището на с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.
Инвестиционното намерение е във връзка с кандидатстване за одобрение и изпълнение на
Оперативна програма на организация на производители на плодове и зеленчуци
„СЕМЕЛЕ” ООД гр. Пловдив, съгласно изискванията на Наредба № 11 от 15 май 2007 г.
за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и
зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на
одобрените оперативни програми. Съгласно същата наредба организацията на земеделски
производители може да извършва инвестиции в стопанството на своите членпроизводители в изпълнение на инвестиционни и оперативни програми., на Министерство
на земеделието, храните и горите и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Инвеститор: „СЕМЕЛЕ” ООД.
Възложител: ЗП Димитър Василев Чаушев – земеделски производител; ЗП Любен Петров
Горанов – земеделски производител, Фреш Милениум ЕООД, Каротина 1 ООД, Грийнс Ейпъл ООД и Топфрут 1 ЕООД.
Инвестиционното намерение обхваща следните поземлени имоти:
1. № 001124; № 001125; № 001126; № 001142; № 001140; № 001011, м „Чалтика“, землище
с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.
Инвестициите са необходими във връзка с развитието на организацията и в отговор на
пазарното търсене на продукция от плодове.
„СЕМЕЛЕ” ООД е дружество учредено от земеделски производители, което има за цел да
подпомага маркетинга нa производството и реализацията на продукцията произведена от
членуващите в дружеството производители нa плодовете и зeлeнчуци. Cъбиpaнe и
анализиране нa инфopмaция зa пpoизвeждaнaтa и peaлизиpaнa пpoдукция oт тexнитe
члeнoвe, oтнocнo плoщи, copтoв cъcтaв, клacoвe нa кaчecтвo, кoличecтвo, дoбиви и
пpoдaжби, доставки до купувачи и други. Планиране и адаптиране на
зеленчукопроизводството и плодопроизводството на членуващите производители според
пазарното търсене по отношение на качеството и количеството. Кoнтpoл въpxу кaчecтвoтo
нa пpoдукциятa в cъoтвeтcтвиe c oбщитe европейски пpaвилa. Подпомагане

концентрирането на произведената продукция и нейната пазарна реализация, чрез
събиpaнe нa пpoизведeнaтa oт члeнoвeтe им пpoдукция и нeйното пpeдлaгaнe и
peaлизиpaнe нa пaзapa. Ocигуpявaнe и cъдeйcтвиe зa ocигуpявaнe нa тexничecки cpeдcтвa
зa cъxpaнeниe, oпaкoвaнe и тъpгoвия нa пpoизвeдeнaтa oт члeнoвeтe им пpoдукция,
включитeлнo и пoдгoтoвкa зa пpoдaжбa и дocтaвкa дo купувaчи нa eдpo.
Инвестиционното намерение не предвижда генериране на отпадъци и отпадъчни води.
Приложение:
1. Извлечение от търговския регистър за дейността на „СЕМЕЛЕ” ООД.
2. Обявление кметство с. Градина.
3. Скици на имотите.

Дата: 23.06.2021 г.

Подпис:……/П/………..
Управител /Цветан Хубенов/

