ИНФОРМАЦИЯ
по Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда
І. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице,
седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице:
"Струмица С"ЕООД, ЕИК 202126245, съгласно Търговския Регистър, със седалище и
адрес на управление: гр.Търговище ул."Христо Ботев" №31- партер, община Търговище
2. Пълен пощенски адрес: : п.к 7700 гр.Търговище ул."Христо Ботев" №31партер, община Търговище
3. Телефон, факс и е-mail: 0887 316 877, strumisa@abv.bg
4. Лице за контакти: Светослав Стойчев Кънчев тел 0887 316 877
ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение: Допълване с
отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО за съхранение на площадка за управление на
отпадъците на "Струмица С"ЕООД гр.Търговище
1. Резюме на предложението.
На площадка с площ от 3 500 кв.м , намираща се в

поземлен имот с

идентификационен № 73626.504.687 с обща площ 6958 кв.м, в промишлената зона на
гр.Търговище в района на ж.п.гара Търговище, "Струмица С"ЕООД извършва дейности
по събиране и съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, хартия , пластмаса,
опаковки от дървесина и пластмаса. Дейността обхваща отпадъци, събрани следствие
осъществени сделки за търговска дейност с отпадъци предимно от черни и цветни
метали. Събраните количества отпадъци се предават за оползотворяване на лица, които
притежават разрешение за извършване на дейности с тези отпадъци по чл.35 от Закона
за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително. Площадката е
оградена, с организиран входящ контрол и електронна везна, с 24- часово
видеонаблюдение и с непропускливо бетоново покритие. Площадката разполага с две
закрити площи - навеси с размери :
1/ дължина 9 м - ширина - 6 м - височина - 3 м;
2/ дължина 6 м - ширина - 3 м - височина - 3 м.

Площадката е с изградена канализация и разполага с пречиствателно съоръжение
- кало-маслоуловител.
За площадката има извършена процедура по преценка за необходимостта от
ОВОС съгласно т.11-д от Приложение № 2 към чл.93, ал.1 т.1 и 2, отнасяща се
съхранението на метален скрап, включително скрап от моторни превозни средства. Въз
основа на представената информация по Приложение №2 на Наредбата за условията и
реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ Шумен
издава Решение № ШУ-28-ПР/ 2012 г.
Площадката отговаря на изискванията на чл.38, ал. 1 от ЗУО, за извършваните
дейности с ОЧЦМ.
За дейностите с отпадъци R 13- съхранение на отпадъци до извършване на някоя
от дейностите с кодове R 1- R 12 с изключение на временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им "Струмица С"ЕООД
гр.Търговище има издадено от РИОСВ Шумен разрешение за дейности с отпадъци №
15-ДО-234-00 от 21.01.2013 г.
С настоящото ИП "Струмица С"ЕООД гр.Търговище възнамерява да разшири
само обхвата на отпадъците с разрешената вече дейност за съхранение R 13- съхранение
на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12 с изключение на
временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането
им, с отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО.


Дейността с ИУЕЕО ще обхваща:

- приемане на отпадъците от техните притежатели
- разделяне и сортиране на неопасните и опасни ИУЕЕО и завеждането им в отчетни
книги
- съхранение в специализирани закрити контейнери и закрити складове
- предаване на лица за оползотворяване или обезвреждане, съгласно сключени
договори.
Дейностите разделяне и сортиране на излязло ИУЕЕО, се извършва разделно в
покрит площ в обособени клетки с обозначен код и наименование на отпадъка , като
площадката е с непропусклива повърхност, снабдена със съоръжения за събиране на
разливи.


Дейността с ИУМПС ще обхваща:

- приемане на отпадъците от техните притежатели;
- разделяне и сортиране на неопасните и опасни ИУМПС и завеждането им в отчетни
книги.
След това ще бъдат предавани за оползотворяване или обезвреждане на лица,
които притежават право за извършване на дейности с тези отпадъци.
При дейностите с ИУМПС по съхраняването на приетите МПС се извършва на
площадка с непропусклива повърхност, снабдена със съоръжения за събиране на
разливи.
Местата за съхранение на площадката ще са обособени и обозначени, съгласно
изискванията с наименованието и кода на отпадъка.
За дружеството това не е ново инвестиционно предложение и на площадката се
извършва дейност с отпадъци съгласно издаденото от РИОСВ Шумен разрешение за
дейности № 15-ДО-234-00 от 21.01.2013 г.
Площадката отговаря на изискванията на чл.38, ал. 1 от ЗУО, които освен за
ОЧЦМ се отнасят и за ИУЕЕО и ИУМПС. По този начин за отпадъците от ИУМПС и
ИУЕЕО няма да се налага изграждане, реконструкция или разширяване площта на
площадката и съоръженията към нея или изменение на дейността на площадката. От
наличната площ ще бъдат обособени зони за съхранение на отпадъците от ИУЕЕО и
ИУМПС.
Целта на инвестиционното намерение е екологосъобразното събиране и
съхранение на отпадъците от ИУМПС и ИУЕЕО и намаляване вредното им въздействие
върху околната среда. С реализацията на проекта ще се осъществи подобряване
организацията по пътя на отпадъка от неговото генериране до предаването на лица,
притежаващи разрешения за извършване на дейности за тяхното оползотворяване.
Площадката се ползва срещу договор за отдаване правото на ползване на имот
със Светослав Стойчев Кънчев, като собственик на имота. За дружеството
инвестиционно предложение се явява като разширение на обхвата на видовете отпадъци
за извършваните вече дейности с отпадъци R 13- съхранение на отпадъци до
извършване на някоя от дейностите с кодове R 1- R 12 с изключение на временното
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.
При осъществяване на инвестиционното намерение, ще се спазват изискванията
на екологичното законодателство в РБългария.

След приключване на процедурата по издаване на решение за преценка
необходимостта от ОВОС, дружеството ще подаде заявление за изменение и
допълнение на разрешение за дейности с отпадъци № 15-ДО-234-00 от 21.01.2013 г.,
съгласно Закона за управление на отпадъците.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
В съответствие с нарасналите изисквания относно екологосъобразното събиране
и съхранение на отпадъците от ИУМПС, ИУЕЕО, "Струмица С"ЕООД възнамерява на
площадката

на поземлен имот с идентификационен № 73626.504.687 в района на

ж.п.гара Търговище., да разшири обхвата на дейността по събиране и съхранение на
рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаси, черни и цветни метали , със събиране и
съхранение на ИУМПС, ИУЕЕО. Разположението на площадката е на място, което
позволява съкращаване на транспортните разходи и достигане до крайния потребител
на отпадъка по максимално икономичен начин. Все още ж.п.транспорта на територията
на страната е най-рентабилен и екологосъобразен, което насочва дружеството да
организира дейността си именно на терена в района на ж.п гара Търговище и да ползва
освен автотранспорт така и ж.п.транспорт. Наличието на пътна връзка и път прави
реална възможността за комбиниране на транспортните средства по максимално
рентабилен начин. Също така, това местоположение води до съкращаване и намаляване
на товаро-разтоварните дейности с отпадъците на площадката.
Разположението на площадката е на място, намиращо се и в промишлената зона
на град Търговище, което е предимство от една страна относно близостта с
генераторите на отпадъци, наличие на комуникации и от друга страна не предполага
негативно въздействие върху административно-жилищната зона на града.
На посочената площадка са създадени всички необходими условия за да се
отговори

на

съвременните

изисквания

за

повишаване

събираемостта

на

рециклируемите отпадъци и повишаване ефективността на тяхното използване, по
начин намаляващ или предотвратяваш вредното въздействие от образуването на
отпадъции.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейности.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в рамките на
съществуващата площадка за дейности с отпадъци на

"Струмица С"ЕООД,

разположена в имот с идентификационен № 73626.504.687 в района на ж.п.гара
Търговище от плана на град Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище. Площадката
се ползва срещу договор за отдаване правото на ползване на имот със Светослав
Стойчев Кънчев, като собственик на имота.

За площадката има издадена скица

№7196/29.09.2014г.
Като приложение към настоящата разработка са представени копия на скица на
поземления имот (Приложение №3-1) и договор за наем (Приложение № 3-2).
Инвестиционното намерение е свързано със съществуваща дейност - по
събиране и съхранение на рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаси, черни и
цветни метали.
Инвестиционното предложение на "Струмица С"ЕООД е разширение на
дейността на съществуваща

площадка, със събиране и съхранение на ИУМПС и

ИУЕЕО.
4. Подробна информация за разглеждани алтернативи.
Във връзка с инвестиционното предложение не са разгледани други алтернативи
поради следните фактори:


на

поземлен имот с идентификационен № 73626.504.687 е в

промишлената зона на гр.Търговище в района на ж.п.гара Търговище,
община Търговище е собственост на Светослав Кънчев , съсобственик на
дружеството


За поземлен имот № 73626.504.687, има издадено решение от РИОСВ
Шумен за дейности с отпадъци

№ 15-ДО-234-00 от 21.01.2013 г.,

съгласно действащия Закона за управление на отпадъците.


цитирания имот е разположен на ж.п гара, в промишлената зона и
наличие на път, дава възможност за извършване на всички предвидени
дейности, съобразени с изискванията на законодателството в РБългария.



всички съпътстващи съоръжения и инфраструктура са съществуващи. Не
се налага изграждане на нови такива.

Това дава възможност на дружеството да не разглежда и предлага друга
алтернатива.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за
временни дейности по време на строителството.
Площадката е обособена на площ от 3 500 кв.м от

поземлен имот с

идентификационен № 73626.504.687 с обща площ 6958 кв.м, в промишлената зона на
гр.Търговище, в района на ж.п.гара Търговище Трайното предназначение на обекта е:
ЖП Товарище. Съседните имоти са : от изток - площадка за изкупуване и временно
съхранение на отпадъци, от запад - ЖП товарище и площадка за изкупуване и временно
съхранение на отпадъци.
ИП предвижда площадката да бъде приведена в съответствие с изискванията на
нормативната уредба по управление на ИУМПС и ИУЕЕО, като се осигурят
необходимите закрити площи и площи за складиране на отпадъците, съоръжение за
събиране на отпадъчни води, площадка с непропускливо покритие. Обектът е ограден и
обозначен, като ще бъдат поставени допълнителни обозначителни табела.
Тъй като ИП не изисква извършване на строителни дейности, няма да се ползват
допълнителни терени .
6. Описание на основните процеси ( по проспектни данни), капацитет.
Инвестиционното предложение ще се реализира в рамките на действащата
площадка на обособена на площ от 3 500 кв.м от поземлен имот с идентификационен
№ 73626.504.687 с обща площ 6958 кв.м, в промишлената зона на гр.Търговище, в
района на ж.п.гара Търговище. Цялата площадка е покрита с непропускливо бетоново
покритие. Площадката разполага с две закрити площи - навеси с размери :
1/ дължина 9 м - ширина - 6 м - височина - 3 м;
2/ дължина 6 м - ширина - 3 м - височина - 3 м.
Дейността е с организиран входящ контрол и електронна везна, с 24- часово
видеонаблюдение.
Всички налични съоръжения и инфраструктура на площадката ще се ползват при
настоящото ИП и не се налага изграждане и строителни дейности за реализацията му.
Ще бъдат обособени само отделни зони за съхранение на ИУМПС и на ИУЕЕО със
съответните указателни табели с наименование и код на отпадъка.

На площадката годишно ще се събират и съхраняват 300 т отпадъци от ИУМПС
и 100 т ще съдържат опасни отпадъци с код 16 01 04*. ИУЕЕО ще възлиза на 250 т/
годишно с неопасен характер с код 20 01 36 и 20 т/ годишно отпадъци ИУЕЕО с опасен
характер с код 20 01 35*. За различните отпадъци ще бъдат обособени отделни клетки,
като за отпадъците с опасен характер ще се ползват закритите площи, а за опасните
отпадъци от ИУЕЕО ще бъдат осигурени и контейнери.
На площадката временно ще се съхраняват отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО на
определени и обозначени места, върху непропускливи площи , отделни клетки и
метални контейнери. Те ще се събират и временно ще се съхраняват на площадката до
предаването за по-нататъшното им третиране от лица, които имат съответното
разрешение за дейности с отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО.
Отпадъците, събрани и транспортирани със специализиран транспорт до входа
на площадката, ще бъдат приемани и регистрирани след направен входящ контрол,
включващ преглед на придружаващите товара документи за произход и транспорт,
външен оглед на транспортираните отпадъци, регистриране на отпадъка с електронна
везна и завеждането му в документацията на площадката. За отпадъците с опасен
характер ще се изисква идентификационен документ, който ще попълни с необходимите
данни за площадката. За приетите на площадката ИУМПС за съхранение се издават
удостоверения.
Съобразно вида и характера на отпадъка той се отправя и разтоварва по
определените зони и клетки, като за опасните отпадъци площите са закрити - навеси и
контейнери. На площадката няма да се извършват дейности по предварително
третиране - разкомплектуване на ИУМПС и разглобяване на ИУЕЕО.
Технологията на съхранение не позволява натрупването, смесването и
разпиляването на отпадъците по площадката и извън нея.
Площта, с която разполага площадката, позволява оборудване на вътрешна
площадка за престой на транспортните средства по време на товаро-разтоварните
дейности в съответствие на изискванията на наредбата за третиране и транспортиране
на производствени и опасни отпадъци с ПМС № 53/1999г.
На площадката ще се обособят следните функционални зони:
 зона за приемане, разпределение и сортиране (ръчно) по видове на постъпващите
отпадъци;

 зона за съхранение на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
(ИУЕЕО);
 зона за съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства
( ИУМПС);
 спомагателна зона с административна част.
6.1. На площадката за събиране и съхранение и предварително третиране на
ИУЕЕО ще бъдат спазени изискванията на Наредбата за излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (обн.ДВ бр.100/2013г.) и по конкретно
Приложение № 9 към чл.41, ал.1 от наредбата:
1. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО, както и опасните компоненти,
материали и вещества от предварителното третиране на ИУЕЕО да са снабдени с навес
или съхраняването им да се извършва в затворени контейнери.
2. Да са оборудвани със:
а) везни за измерване теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО, както и на
компонентите, материалите и веществата от предварителното третиране на ИУЕЕО;
б) затворени съдове за съхраняване
в) пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на нормативните
изисквания;
6.2.

На площадката за събиране и съхранение на ИУМПС ще бъдат

приложени и спазени изискванията по Приложение №3 към чл.7,т.2 и чл. 21от
Наредбата за излезли от употреба МПС от 15.01.2013 г. (обн.ДВ бр.7/2013 г.)
Изисквания към площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС преди
третиране:
1. Да са с непропусклива повърхност.
2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и
съоръжения за обезмасляване.
3. Да разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води,
включително на дъждовни води, в съответствие със Закона за водите (ЗВ)
и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Инвестиционното намерение включва повърхностните води да преминават през
пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител, преди включването им в уличната
канализация на града.

При реализация на ИН ще се приложат необходимите мерки за ограничаване
неблагоприятното въздействие върху околната среда. С дейността ще се спазват всички
изисквания на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.
7. Схема на нова или промяна на съществуващата инфраструктура
С инвестиционното намерение не се предвижда изграждане на нова пътна
инфраструктура. Ще се ползва съществуващата такава.
Електрозахранването

на

обекта

се

осъществява

чрез

връзка

с

електроразпределителната мрежа на град Търговище.
Водоснабдяването с питейна вода се осигурява от водопроводната мрежа на град
Търговище.
Отпадъчните води от площадката се включат в канализационната система на
град Търговище, след преминаване през пречиствателно съоръжение.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и
фазите за закриване, възстановяване и последно използване.
"СТРУМИЦА С"ЕООД , възнамерява на действащата площадка с
идентификационен № 73626.504.687, намираща се в района на ж.п.гара Търговище, да
разшири дейността по събиране и съхранение на рециклируеми отпадъци от

хартия, пластмаси, черни и цветни метали , със събиране и съхранение на
ИУМПС и ИУЕЕО. Не се предвижда ремонт и реконструкция на площадката. Тя е
покрита с непропускливо бетоново покритие и разполага с пречиствателно съоръжение
за приемане и пречистване на повърхностните води от площадката.
Ще се обособят закрити площи/ навеси, клетки и места за контейнери за
дейностите по предварителното съхранение на отпадъците от ИУЕЕО и опасни
отпадъци, както и открити площадки за предварително съхранение на ИУМПС с
неопасен характер.
Експлоатацията на площадката ще се състои в :
- приемане на отпадъците на площадката с входящ контрол, претегляне и
регистриране;
- разтоварване , сортиране и складиране по вид и код на отпадъка;
- временно съхранение по вид и код на отпадъка;

- предаване на отпадъците на лица, притежаващи разрешение за дейности за
оползотворяване на отпадъците, съгласно сключени договори;
- водене на отчетност на площадката съобразно изискванията на ЗУО и
специализираните наредби към него.
При прекратяване дейността на площадката ще се извърши следното:
- преустановяване приема на отпадъци на площадката;
- реализация на наличните на площадката количества отпадъци, като се
предадат на лица, имащи разрешения за дейности по оползотворяване на дадените
отпадъци;
- демонтиране на съоръженията на площадката;
- почистване и саниране на площадката, като се предприемат действия
ограничаващи възможността от вредно въздействие върху факторите на околната среда.
9. Предлагани методи за строителство
Настоящото ИП не изисква извършване на строителство и строителни
дейности на площадката.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на
строителството
При осъществяване на инвестиционното намерение като природен ресурс ще
се ползва само вода :
- по време на експлоатацията на площадката- ще се ползва вода за
питейно-битови нужди от персонала .
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества, начин на
третиране.
Тъй като ИП не изисква извършване на строителни дейности, на площадката няма
да бъдат образувани строителни отпадъци.
На площадката ще се образуват отпадъци по време на експлоатацията:

- 20 03 01 - смесени битови отпадъци. Образуват се от персонала на
площадката и престоя на клиенти. Количеството, което се очаква е около 1 куб.м
седмично. Ще се събира в контейнер, обслужван от фирмата, извършваща
организираното сметосъбиране на територията на град Търговище.

- 13 05 03 - утайки от маслоуловителни шахти. Ще се генерират от
пречиствателното съоръжение ( каломаслоуловител) на площадката, в количество около
1 куб.м годишно. Ще се предава на лица, които имат разрешение за дейности с този вид
отпадък за оползотворяване или обезвреждане.
Отпадъци, които ще се събират, изкупуват и временно съхраняват на
площадката
- 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства
- 16 01 06 - излезли от употреба превозни средства, които не съдържат
течности или други опасни компоненти
- 16 02 13*- излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти
- 16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в
кодовете 16 02 09 и 16 02 13
- 20 01 35*- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23
- 20 01 36 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 , 20 01 23 и 20 01 35
Всички горепосочени отпадъци ще се събират и съхраняват разделно. Местата и
съдовете за съхранение ще бъдат маркирани с точното наименование и кода на
отпадъка. За опасните отпадъците и отпадъците от ИУЕЕО ще бъдат осигурени закрити
площи/ контейнери/, наличие на абсорбенти, при спазване на

изискванията за

безопасно съхранение.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване отрицателните
въздействия върху околната среда.
На площадката ще се прилагат следните мерки за намаляване на отрицателното
въздействие върху околната среда:
- прилагане на

надежден непрекъснат входящ контрол на приеманите на

площадката отпадъци;
- съблюдаване на строг ред при съхранение на отпадъците;
- поддържане чистотата в района на площадката и недопускане разпиляване на
отпадъци;
- осигуряване и поддържане на пречиствателното съоръжение за пречистване на
повърхностните води от площадката;

- съхранение по начин, който не позволява натрупването, смесването и
разпиляването на отпадъците по площадката и извън нея;
- предаване на отпадъците на лица, притежаващи разрешение за последващи
дейности за оползотворяване на отпадъците, съгласно сключени договори.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното намерение
13.1. Изграждане на водопровод и канализация
13.1.1 Водоснабдяване
Обектът е водоснабден чрез връзка от съществуващ водопровод , след
съгласуване с "В и К Търговище".
13.1.2.Канализация
В района на площадката има изградена улична канализация. Отпадъчните
повърхностни води преминават през пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител,
преди включването им към канализацията и смесването с битовите води .
13.2. Електрозахранване на обекта
Електроснабдяването

на

обекта

се

осъществява

след

разрешение

на

електроразпределителното дружество Е.ОН България, чрез връзка със съществуващата
ел.мрежа.
14.

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното

предложение.
За това инвестиционно намерение ще е необходимо изменение и допълнение на
издаденото от РИОСВ Шумен разрешение за дейности № 15-ДО-234-00 от 21.01.2013
г.с отпадъци по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците, за което
дружеството ще подаде заявление с необходимите документи.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда
Очакваните замърсявания върху компонентите на околната среда се свеждат до
краткотрайно минимално въздействие при товаро-разтоварните дейности с отпадъците.
Имайки пред вид разположението на площадката, най-осезаемо би се оказало
въздействието върху неорганизираните емисии в атмосферния въздух. При спазване на
мерките, посочени в т.12, те ще бъдат сведени до минимум и липса на замърсяване.

С реализирането на инвестиционното намерение се очаква настъпване на
дискомфорт на околната среда, изразяващ се в допълнително шумово натоварване,
което ще бъде краткотрайно, по време на товаро-разтоварните дейности на площадката.
16. Риск от инциденти
При експлоатация на обекта съществува опасност от физически травми и
наранявания на работещите на площадката. Това налага въвеждане на задължителен и
редовен инструктаж, осигуряване на безопасни условия на труд и наличие на
индивидуални предпазни средства за защита на работниците на площадката.
По време на работа на обекта има опасност от възникване на пожари. Поради
това на обекта ще бъдат осигурени пожарогасители и др.противопожарни средства.
Мерки за предотвратяване на рискови ситуации и инциденти ще бъдат
представени в изготвяне на авариен план на дружеството.
ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение
1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното
предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните
характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната
екологична мрежа.
Инвестиционното намерение представлява обособена част от действаща
площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали,
хартия, пластмаси, стъкло и автомобилни гуми. С настоящото ИП "Струмица С"ЕООД
гр.Търговище възнамерява да разшири само обхвата на отпадъците с разрешената вече
дейност за съхранение R 13- съхранение на отпадъци до извършване на някоя от
дейностите с кодове R 1- R 12 с изключение на временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им, с отпадъци от ИУМПС и
ИУЕЕО.
Площадката ще бъде обособена върху недвижим имот, закупен с договор за
покупка. Имотът представлява поземлен имот с идентификационен № 73626.504.687,
намиращ се в промишлената зона в района на ж.п.гара Търговище, с трайно
преназначение "Ж.П товарище" при граници и съседи от изток - площадка за
изкупуване и временно съхранение на отпадъци, от запад - ЖП товарище и площадка за
изкупуване и временно съхранение на отпадъци. Площадката отговаря на изискванията
на чл.38, ал.1 от ЗУО.

Имот с идентификационен № 73626.504.687, на който се намира площадката се
намира в землището на гр.Търговище. В непосредствена близост до нея няма
разположени елементи от НЕМ.
В землището на гр.Търговище не се намират защитени зони. Най-близо
намиращата се защитена зона – ЗЗ „Овчарово” BG0002093 е разположена на 10 500 м
югоизточно от площадката. ЗЗ ”Преславска планина” BG0000421 е разположена на 6000
м югозападно от разглеждания имот. Дейността, която ще се развива на обекта няма да
въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради значителното
разстояние и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до
защитената зона.
Най-близкият повърхностен воден обект до разглежданата площадка е р.Сива, на
150 м в южна посока, като разстоянието преминава само през терени на други
промишлени площадки и дейности. Реката се влива в р.Врана, която попада във
водосбора на р.Камчия. Отпадъчните води от площадката на инвестиционното
предложение няма достъп и възможност за заустване в р.Сива.
2. Съществуващи ползователи на земи и приспособяването им към
площадката или трасето на обекто на инвестиционното предложение и бъдещи
планирани ползователи на земи.
Имот с идентификационен № 73626.504.687, на който се намира площадката на
инвестиционното

предложение,

се

намира

в

землището

на

гр.Търговище.

Местонахождението е в промишлената зона в района на ж.п.гара Търговище, съгласно
действащия устройствен план на град Търговище. Районът е силно урбанизиран. Това
не налага специално приспособяване на ползователи на съседните имоти към
площадката, тъй като зоната е определена като промишлена. Обектът отговаря на
изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове
Площадката се намира на поземлен имот с идентификационен № 73626.504.687,
съгласно кадастралния план на град Търговище. Местоположението е в промишлена
зона в района на ж.п.гара Търговище и е силно урбанизиран и антропогенизиран.
Експлоатацията на площадката няма отношение до промени или нарушаване на
земеползването.

4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони,
защитени зони, санитарно-охранителни зони и др.; Национална екологична
мрежа.
В непосредствена близост до площадката на инвестиционното предложение не
се намират чувствителни, уязвими и защитени зони.
Най-близо намиращата се защитена зона – ЗЗ „Овчарово” BG0002093 е
разположена на 10 500 м югоизточно от площадката. ЗЗ ”Преславска планина”
BG0000421 е разположена на 6000 м югозападно от разглеждания имот.
Най-близкият повърхностен воден обект до разглежданата площадка е р.Сива, на
150 м в южна посока, като разстоянието преминава само през терени на други
промишлени площадки и дейности. Реката се влива в р.Врана, която попада във
водосбора

на

р.Камчия.

Най-близкият

пункт

за

наблюдение

качествата

на

повърхностните води, се намира на р.Врана след град Търговище ( при с.Пробуда
общ.Търговище). Най-близката санитарно-охранителна зона е на дълбок сондаж при
"Енергия"АД

гр.Търговище.

Обектите

са

отдалечени

от

площадката

на

инвестиционното намерение и не може да се очаква влияние спрямо тях.
4а. Качество на регенеративната способност на природни ресурси
Площадката на инвестиционното предложение се намира в промишлена зона, в
непосредствена близост до ж.п.транспорт и път за автотранспорт, което благоприятства
извършването на всички предвидени дейности по събирането и съхранението на
рециклируеми отпадъци от метали, хартия, пластмаси, стъкло.
Естеството на инвестиционното предложение не изисква ползване на природни
ресурси, но има отношение като дейност към възстановяване на рециклируеми
материали като метали, хартия, пластмаси и стъкло.
5.

Подробна

информация

за

всички

разгледани

алтернативи

за

местоположение.
Инвестиционното предложение ще се реализира на

поземлен имот с

идентификационен № 73626.504.687 е в промишлената зона на гр.Търговище в района
на ж.п.гара Търговище, община Търговище, съгласно скица №7196 от 29.09.2014 год.
Разположението на ж.п гара, в промишлената зона и наличие на път за автотранспорт,
дава възможност за извършване на всички предвидени дейности, съобразени с
изискванията на законодателството в РБългария. Площадката отговаря на изискванията
на чл.38, ал.1 от ЗУО.

Поради тези обстоятелства дружеството не разглежда и не предлага друга
алтернатива за местоположение на площадката.
ІV. Характеристики на потенциалното въздействие
1.

Въздействие

върху

хората

и

тяхното

здраве,

земеползването,

материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните
недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното
разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови
паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и
антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните
местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации,
както и някои генетично модифицирани организми.
1.1. Въздействие върху хората и тяхното здраве.
Демографска характеристика и здравен статус на населението.
По данни на Национален статистически институт 2011 г. населението на община
Търговище е 57 264 души, а живеещи в град Търговище – 37 611 души, с лек превес на
жените – 19 477 души. В сравнение с предходната година населението е намаляло с 13,8
%. Съотношението по възрастови групи определя задълбочава регресивния тип
възрастова структура.
Заболяванията – основни причини за смърт в България :




сърдечно - съдови заболявания - исхемична болест на сърцето, артериална
хипертония, мозъчно съдова болест - 64,2 %
злокачествени новообразувания - 13,9 %;
травматизъм; алкохолизъм; токсикомания - 4,6 %

Въздействие върху населението. Здравен риск.
Населението живеещо и трудещо се в района на град Търговище е 37 611 души.
Здравен риск за населението възниква при негативно въздействие върху един или
няколко компонента на околната среда в резултат от предложената дейност. Поради тази
причина подробно са разгледани предполагаемите влияния на дейността върху всеки
един от тези фактори, както и конкретното възникване на здравен риск ако такъв
съществува.

Фактори, които биха могли да повлияят отрицателно върху населението:






Шум - не се очаква нивото на шума в мястото на въздействие да
превишава пределно допустимите стойности. Основния източник на шум
на площадката ще бъдат транспортните средства и товаро-разтоварните
дейности, предимно с металните отпадъци. Тези източници са
периодично действащи.
Неорганизирани емисии в атмосферния въздух - основен източник на
неорганизирани емисии в обекта са транспортните средства на негова
територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни подвижни
организирани източници. Транспортните средства са периодично
действащи. Това са товарните автомобили доставящи и изнасящи
отпадъците на площадката. Тези транспортни средства изпускат в
околната среда незначителен обем на емисии от газообразни и аерозолни
органични замърсители. Товаро-разтоварните дейности са с предвидени
мерки за недопускане на неорганизирани емисии.
Инвестиционното предложение ще се реализира в промишлената зона в
района на жп.гара. Жилищните сгради отстоят на повече от 300 м от
обекта.

Като заключение след извършения анализ може да се каже, че дейността на
площадката няма да окаже негативно въздействвие върху здравето на хората.
1.2. Въздействие върху земеползването.
Експлоатацията на имота като площадка за събиране и временно съхранение на
отпадъци, няма да доведе до промени или нарушаване на земеползването .
1.3. Въздействие върху материалните активи.
Експлоатацията на площадката няма да доведе до промени или нарушаване на
материалните активи на околните имоти.
1.4. Въздействие върху атмосферния въздух.
Характеристика на компонентите на средата.
Районът, в който е разположена територията на обекта по своите климатични
фактори (атмосферна циркулация, радиационни и физико-географски условия)
принадлежи към Европейско - континенталната климатична област, климатична
подобласт – Умерено -континентална, Източен климатичен район на Дунавската
хълмиста равнина.

Различията в релефа, ландшафта и промишлеността както и

разположението спрямо пунктовете на измерване определят достоверността на данните
за климатичните и метеорологични фактори, която е напълно достатъчна за целите на

представената информация. Територията на Община Търговище се характеризира с
типичен умерено континентален климат. Тъй като се намира в периферната част на
източния климатичен район на Дунавската равнина, климатичната характеристика се
влияе от множество фактори: температура на въздуха, относителна влажност, скорост и
роза на ветровете, валежи, слънчева радиация и др. В разглеждания район зимата е
сравнително мека, пролетта хладна, лятото горещо, а есента продължителна и топла.
Територията на град Търговище не е класифицирана като “гореща точка” по
отношение замърсяването на атмосферния въздух. В сайта на Националния Институт
по Метеорология и Хидрология, БАН - http://www.meteo.bg/, не са представени данни за
замърсяването на района с азотен и серен диоксид, въглероден оксид, прах и др.
Замърсяването на въздуха в района основно се дължи на три вида източници източници с промишлен характер; отоплителни битови инсталации; транспортни
източници. По влияние и значимост за района най-голямо значение са емитерите на
вредни вещества от битовото отопление. Постоянно е въздействието за сметка на
промишлените източници и транспортния поток, а с по-слабо, предимно сезонно е
влиянието на битовото отопление. Влиянието на организираните източници е
многократно по-ниско от въздействието на неорганизираните.
На територията на площадката на инвестиционното предложение, предвид
характера на работа, не се очакват организирани източници на емисии от вредни
вещества в атмосферния въздух и емисии на интензивно миришещи вещества във
въздуха.
Неорганизирани емисии в атмосферния въздух
"Неорганизирано изпускане" е това, при което веществата се отделят в
атмосферния въздух разсредоточено от дадена площадка, например товарно-разтоварни
площадки, открити складове за прахообразуващи материали, неизправна технологична
апаратура и др.
Основен източник на неорганизирани емисии в обекта ще са транспортните
средства на негова територия, които могат да бъдат класифицирани като линейни
подвижни организирани източници. Транспортните средства са периодично действащи.
Това са товарните автомобили пристигащи и заминаващи с отпадъци на площадката.

Тези транспортни средства изпускат в околната среда незначителен обем на емисии от
газообразни въглеродни, азотни, серни оксиди и аерозолни органични замърсители.
Неорганизираните емисии се очакват и при товаро-разтоварването на отпадъците
на площадката, които са периодични и краткотрайни. По- интензивни се очакват при
дейности с отпадъци от обемните отпадъци от ИУЕЕО. За ограничаване въздействието
ще се ползват прегради, контейнери и транспортиране с покрити транспортни средства
и съхранение на закрити места.

Неорганизирани емисии от съхранение на такива

отпадъци ще се ограничи по същия начин - прегради и контейнери и съхранение на
закрити места или съдове .
След извършената детайлна оценка като заключение могат да се направят
следните изводи:


Средногодишно (или дълготрайно) - обектът няма да оказва отрицателно
въздействие върху атмосферния въздух. Не се очаква кумулативен ефект
върху атмосферния въздух. Въздействието е пренебрежимо малко и няма
да има отрицателен ефект върху населения район.



Краткотрайно - обектът няма да оказва отрицателно въздействие върху
атмосферния въздух . Въздействието е пренебрежимо малко и няма да
има отрицателен ефект върху населения район.

1.5. Въздействие върху водите.
Отпадъчни води, които се формират на площадката са от битов характер и
дъждовни . От дейността не се образуват производствени отпадъчни води. Битово –
фекалните отпадъчните води от обекта ще се заустват в канализацията на град
Търговище. Повърхностните води от дъждоприемните шахти ще преминават през
пречиствателно съоръжение - каломаслоуловител, преди включването им в уличната
канализация на града. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже
негативен ефект върху водите в локален и регионален аспект.
1.6. Въздействие върху почвата и земните недра.
Дейността на площадката се извършва върху водонепропускливо покритие
(бетонирана е), поради което не да се получат замърсявания на почвата или

подпочвените води. С осигуряване на необходимата водоплътност на пречиствателното
съоръжение и направата на непропускливо (бетоново) покритие на площадката, не
следва да се очаква замърсяване на почвата и подпочвените води . Изводът е, че няма
да има въздействие и негативен ефект от реализацията на инвестиционното
предложение.
1.7.

Въздействие

върху

ландшафта

природните

обекти,

минералното

разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените
територии на единични и групови паметници на културата.
Обособената част от имота, на който се намира площадката е в района на ж.п.
гара Търговище и промишлената зона . Районът е антропогенезиран, със застроени и
действащи с различни производства и дейности площадки. Експлоатацията на обекта не
променят съществуващото положение.
В района не се срещат характерните за защитена зона видове растения и
животни. Дейността, която ще се развива в обекта няма да въздейства пряко върху
защитените видове и местообитания поради значителното разстояние и намаляване на
ефекта на емисиите вследствие големите разстояния до защитената зона - ”Преславска
планина” е разположена на 6000 м югозападно от разглеждания имот. С реализацията
на инвестиционното предложение не се променя биологичното равновесие в района и в
частност на разглежданата площадка.
В непосредствена близост до обекта не се намират паметници на културата и
реализацията няма да окаже отрицателно влияние.
1.8. Въздействие от различните видове отпадъци и техните местонахождения.
Отпадъци при извършване на строителните дейности
Тъй като ИП не изисква извършване на строителни дейности, на площадката няма
да бъдат образувани строителни отпадъци.

Отпадъци по време на експлоатацията
- 20 03 01 - смесени битови отпадъци. Образуват се от персонала на
площадката и престоя на клиенти. Количеството, което се очаква е около 1 куб.м
седмично. Ще се събира в контейнер, обслужван от фирмата, извършваща
организираното сметосъбиране на територията на град Търговище.
- 13 05 03 - утайки от маслоуловителни шахти. Ще се генерират от
пречиствателното съоръжение ( каломаслоуловител) на площадката, в количество около

1 куб.м годишно. Ще се предава на лица, които имат разрешение за дейности с този вид
отпадък за оползотворяване или обезвреждане.
Отпадъци, които ще се събират, изкупуват и временно съхраняват на
площадката
- 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства
- 16 01 06 - излезли от употреба превозни средства, които не съдържат
течности или други опасни компоненти
- 16 02 13*- излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти
- 16 02 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в
кодовете 16 02 09 и 16 02 13
- 20 01 35*- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23
- 20 01 36 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване,
различно от упоменатото в 20 01 21 , 20 01 23 и 20 01 35
Всички горепосочени отпадъци ще се събират и съхраняват разделно. Местата и
съдовете за съхранение ще бъдат маркирани с точното наименование и кода на
отпадъка. За опасните отпадъците и отпадъците от ИУЕЕО ще бъдат осигурени закрити
площи/ контейнери/, наличие на абсорбенти, при спазване на

изискванията за

безопасно съхранение.
При правилно управление на дейностите по отпадъците и спазване на
нормативните изисквания на действащото законодателство предвидената дейност няма
да окаже негативно влияние върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
1.9. Въздействие от шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично
модифицирани организми.
Основният източник на шум на площадката ще са транспортните и товароразтоварните дейности. Не се очаква нивото на шума по границите на
площадката и в мястото на въздействие да превишава пределно допустимите
стойности.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа,
включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното
предложение .

В непосредствена близост до площадката на инвестиционното предложение не
се намират чувствителни, уязвими и защитени зони.
Най-близо намиращата се защитена зона – ЗЗ „Овчарово” BG0002093 е
разположена на 10 500 м югоизточно от площадката. ЗЗ ”Преславска планина”
BG0000421 е разположена на 6000 м югозападно от разглеждания имот. С реализацията
на инвестиционното предложение не се променя биологичното равновесие в района и в
частност на разглежданата площадка. Дейността, която ще се развива в обекта няма да
въздейства пряко върху защитените видове и местообитания поради значителното
разстоянието и намаляване на ефекта на емисиите вследствие от разстоянието до
защитената зона.
Най-близкият повърхностен воден обект до разглежданата площадка е р.Сива, на
150 м в южна посока, като разстоянието преминава през терени на други промишлени
площадки и дейности. Реката се влива в р.Врана, която попада във водосбора на
р.Камчия. Най-близкият пункт за наблюдение качествата на повърхностните води, се
намира на р.Врана след град Търговище ( при с.Пробуда общ.Търговище). Най-близката
санитарно-охранителна зона е на дълбок сондаж при "Енергия"АД гр.Търговище.
Обектите са отдалечени от площадката на инвестиционното намерение и не
може да се очаква някакво отрицателно въздействие върху тях.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, кумулативно, краткотрайно,
средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
3.1. Кумулативна оценка на извършваните дейности за разглеждания регион и
инвестиционното предложение.
Източник на въздействие
Автомобилен трафик и товароразтоварни
дейности
на
площадката
Инвестиционното намерение е
отдалечено от защитена зона
„Овчарово” и „Преславска
планина”. Разстоянието между
зоната и обекта е достатъчен
буфер за недопускане на
замърсители и безпокойство на
видовете.
Влияние в рамките на имота,
предвиден
за
строителни
дейности

Дейности
Транспорт

Оценка за кумулативното
въздействие / цифрово остойностяване
Възможно е незначително
-1
кумулативно въздействие

Транспорт

Без въздействие

0

Няма да се извършват

Без въздействие

0

Източник на въздействие
Експоатация на площадката
предмет на инвестиционното
предложение

Експоатация

Оценка за кумулативното
въздействие / цифрово остойностяване
Без въздействие
0

Битова дейност на местното
население
–
отопление,
генериране
на
отпадъци,
отпадъчни води

Битова дейност на площадката

Без въздействие

0

Въздух

Неорганизирани емисии прах
по време на експлоатацията на
обекта
Събиране на повърхностни
води
Събиране
и
временно
съхранение на отпадъци
Не се извършва добив на
подземни води
Няма пряко въздействие
Неприложимо

Слабо въздействие

-1

Без въздействие

0

Слабо въздействие

-1

Без въздействие

0

Отпадъчни води
Отпадъци
Подземни води

Дейности

Почви
Без въздействие
0
Местообитания на дивата
Неприложимо
0
фауна
Местообитания на дивата Неприложимо
Неприложимо
0
флора
Отчитайки кумулативния ефект на всички проекти и планове за района на инвестиционното намерение и
развитието на икономиката в Община Търговище, очакваното въздействие върху околната среда се определя
като незначително.

3.2. Обхват на въздействие на на процеса по реализиране и експлоатация на
инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда.
Компоненти

Атмосферен
въздух

Води

Почви и
земни
недра

Природни
обекти/защи
тени
територии

Повърхнос
тни

Подземни

Неорганизира
ни емисии
само на
площадката

-

-

-

непряко

-

върху
водоприемник с
включване в
ГК

-

кумулативно

-

-

краткотрайно

-

среднотрайно

Биоразнообразие
Флора

Фауна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

дълготрайно

-

-

-

-

-

-

-

постоянно

-

-

-

-

-

-

-

Вид на
въздействието
пряко

временно

Неорганизира
ни емисии
само на
площадката

-

-

-

-

-

-

положително

-

-

-

-

-

-

-

отрицателно

-

-

-

-

-

-

-

3.3. Значимост на определените въздействия.
Фактори

Атмосфер
ен въздух

Емисии във
въздуха
Емисии във
водите
Отпадъци
Използване
на
земя/хумус
Рискови
енергийни
източници
Развитие на
инфраструк
-турата
Оценка
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Води
Повърхно
стни

Подземни

Почви и
земни
недра

Ландшаф
т

Природни
обекти/за
щитени
територии

Биоразнообраз
ие
Флора Фаун
а

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Критерии
Дейността не оказва въздействие
Дейността има много слабо отрицателно въздействие
Дейността може да предизвика временни отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика краткосрочни отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика вторични отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика кумулативни отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика синергични въздействия
Дейността може да предизвика вторични, кумулативни, синергични отрицателни въздействия
Дейността може да предизвика значителни вторични, кумулативни, синергични отрицателни
въздействия
Дейността предизвиква значителни, средносрочни или дългосрочни/постоянни отрицателни
въздействия
Дейността предизвиква значително и постоянно/необратимо отрицателно въздействие

3.4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Инвестиционното предложение,

което ще се реализира на в обособена част от

поземлен имот с идентификационен № 73626.504.687 е в промишлената зона на
гр.Търговище в района на ж.п.гара Търговище, община Търговище, съгласно
скица №7196 от 29.09.2014 год. Разстоянието от имота до жилищната зона на град
Търговище е около 300 m в посока югозапад. Населението живеещо и трудещо се

в град Търговище са 37 611 души.Териториалният обхват на инвестиционното
предложение е малък и се отнася до площ от 3 500 кв.м. Не се очакват негативни
въздействия върху населението на град Търговище.
3.5. Вероятност на поява на въздействието.
Компоненти
Атмосферен въздух
Води
Повърхностни
Подземни
Почви и земни недра
Биологично
разнообразие
Флора
Фауна
Природни обекти/
защитени територии

Вероятност на поява на въздействието
Имисии от транспорт и товаро-разтоварни дейности
Не се очаква въздействие
Не се очаква въздействие
Не се очаква въздействие
Не се очаква замърсяване на почвите и земните недра
Не се очаква въздействие
Не се очаква въздействие върху дивата флора
Не се очаква въздействие върху дивата фауна
Не се очаква въздействие върху защитената зона

3.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Компоненти
Атмосферен въздух
Имисии от
транспорт и
товароразтоварни
дейности
Емисии на
нтензивно
миришещи
вещества
Води
Повърхностни
Подземни
Почви и земни недра
Биологично
разнообразие
Флора
Фауна
Природни обекти/
защитени територии

Продължителност на
въздействието
Краткотрайни при
извършване на приемане
и предаване на отпадъци

Честота на
въздействието
Ежедневно

Обратимост на
въздействието
Ефектът се прекратява
при спирането на
въздействието

Не се очаква

Не се очаква замърсяване
на повърхностните води
Не се очаква замърсяване
на подземните води
Не се очаква замърсяване
на почвите и земните
недра

-

-

-

-

-

-

Не се очаква въздействие
върху дивата флора
Не се очаква въздействие
върху дивата фауна
Не се очаква въздействие
върху защитената зона

-

-

-

-

-

-

3.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение,
свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните
отрицателни въздействия върху околната среда.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или, където е
възможно, да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда, както и
план за изпълнението на тези мерки.
№
по
ред
1

2
3

4
5

Мерки

Период/фаза

Осигуряване и поддържане на
пречиствателното съоръжение за
пречистване на повърхностните води от
площадката
Прилагане на надежден непрекъснат
входящ контрол на приеманите на
площадката отпадъци
Съхранение по начин, който не позволява
натрупването, смесването и разпиляването
на отпадъците по площадката и извън нея

По време на
експлоатация

Разделно съхранение на опасните
отпадъци, на закрити площи и съдове
Предаване на отпадъците на лица,
притежаващи разрешение за последващи
дейности за оползотворяване на
отпадъците, съгласно сключени договори

По време на
експлоатация
По време на
експлоатация

По време на
експлоатация
По време на
експлоатация

Резултат на изпълнение
Гарантиране
законосъобразното
третиране на отпадъчните
води
Екологосъобразно
третиране на отпадъците
Екологосъобразно
третиране на отпадъците .
Намаляване на
неорганизирани емисии
Екологосъобразно
съхранение на отпадъците
Екологосъобразно
третиране на отпадъците
Възстановяване на
суровинни ресурси

8. Трансграничен характер на въздействията.
При изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква въздействие върху
населението и околната среда на територията на друга държава или държави.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ГР.ШУМЕН

ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
От: "Струмица С"ЕООД, ЕИК 202126245, със седалище и адрес на управление:
гр.Търговище ул."Христо Ботев" №31- партер, община Търговище

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице/
/ седалище и ЕИК на юридическото лице/

Пълен пощенски адрес : п.к 7700, гр.Търговище, ул."Христо Ботев" №31- партер,
община Търговище
Телефон, факс и е-mail: 0887 316 877, strumisa@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител : Светослав Стойчев
Кънчев - Управител
Лице за контакти: Светослав Стойчев Кънчев, тел 0887 316 877
Уважаема г-жо Директор,
Моля, да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС за инвестиционно предложение:
Допълване с отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО за съхранение на площадка за
управление на отпадъците на "Струмица С"ЕООД гр.Търговище
За "Струмица С" ЕООД гр.Търговище, инвестиционното предложение не
се явява ново и е свързано със съществуваща дейност - по събиране и съхранение на
рециклируеми отпадъци от хартия, пластмаси, черни и цветни метали.
Инвестиционното предложение е допълване и разширение на дейността на
съществуваща площадка, със събиране и съхранение на ИУМПС и ИУЕЕО.

/посочва се характера на инвестиционното предложение; дали е ново и/или е за разширение, или
изменение на производствената дейност; необходимост от други, свързани с основния предмет,
спомагателни или поддържащи дейности/

Прилагам:
1. Един екземпляр от информацията по Приложение №2 на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда на хартиен и два екземпляра на електронен носител;
2. Документи,
доказващи
писмено
уведомяване
на
кмета
на
съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство/кметства, а
засегнатото население - чрез средствата за масово осведомяване и/или по друг
подходящ начин (копие от писма, копие от обява), съгласно изискванията на чл.4,
ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие
върху околната среда;
3. Информация относно проявения обществения интерес, в т.ч. становища на
съответната община/район/кметство, получени писмени становища от
заинтересувани лица, жалби, възражения или предложения, протоколи от
проведени срещи, друго;
4. Документ за платена такса, съгласно чл.5, ал.1 от Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на околната среда и водите (обн. ДВ,
бр.86/2004 г., изм. ДВ, бр.6/2009 г.)

Дата: 10.11.2014 год.

Възложител: Св.Кънчев.....................................
/подпис/

ДО
Г-Н КРАСИМИР МИРЕВ
КМЕТ
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ГР.ТЪРГОВИЩЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС)
От: "Струмица С"ЕООД, ЕИК 202126245, със седалище и адрес на управление:
гр.Търговище ул."Христо Ботев" №31- партер, община Търговище
Пълен пощенски адрес: гр.Търговище, ул."Христо Ботев" № 31- партер
Управител фирмата възложител: Светослав Стойчев Кънчев
Лице за контакти: Светослав Стойчев Кънчев тел 0887 316 877
УВАЖАЕМИ Г-Н МИРЕВ,
Уведомяваме Ви, че "Струмица С"ЕООД, гр.Търговище е изготвил

информация Приложение №2 на Наредбата за условията и реда за

извършване на оценка на въздействието върху околната среда за
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно
предложение „ Допълване с отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО за съхранение на
площадка за управление на отпадъците на "Струмица С"ЕООД гр.Търговище”
Прилагам: Един екземпляр от информацията по Приложение №2 на Наредбата
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
на електронен носител за уведомяване съгласно изискванията на чл.4, ал.2 от
посочената наредба.

С уважение,

Управител:
Светослав Кънчев

ОБЯВА
От: "Струмица С"ЕООД, гр.Търговище
Уведомяваме, че "Струмица С"ЕООД, гр.Търговище е
изготвил информация по Приложение №2 на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
„ Допълване с отпадъци от ИУМПС и ИУЕЕО за съхранение
на площадка за управление на отпадъците на "Струмица
С"ЕООД гр.Търговище”.
Информацията е на разположение за обществен достъп в
Община Търговище , отдел"Екология".

