
Приложение № 2 към чл. 6 

                                              

                                               

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 
I.   Информация за контакт с възложителя: 

1.  Име, местожителство, гражданство на възложителя  

 

ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА – ПЕНЧО ЧАНЕВ, КМЕТ 
 

ЕИК: 000133778 

 

 (физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)     

 

2.   Пълен пощенски адрес 

 

Обл. Велико Търново, Общ. Златарица,  гр. Златарица, ул. „Стефан 

Попстоянов“ №22, п.к. 5090 
     

3.   Телефон, факс и e-mail 

 

0615 35420; 0615 35478; ob_zlatarica@mail.bg      
 

4.   Лице за контакти 

 

инж. Галина Славчева - 0883341568 
    

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:      

1. Резюме на предложението 

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка за събиране, 

третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци за 

осигуряване на дейностите по събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и 

подготовка за повторна употреба. 

За площадката са обособени 1500 кв. м. с  ЧИ на ПУП - План за регулация от имот с 

ид. №30962.501.1880, находящ се в урбаницираната територия на гр. Златарица, ул. „Проф. 

Васил Златарски“ № 51, публична общинска собственост.  

Имотът не попада в границите на защитена зона от мрежа Натура 2000 и в 

границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. 

С ЧИ на ПУП – ПР определи ново конкретно предназначение на имота – „За 

площадка за третиране (оползотворяване) и временно съхранение на строителни 

отпадъци“. 

      

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение     

 

Със Закона за управление на отпадъците е въведено изискване към системите за 

строителни отпадъци, които трябва да осигурят най – късно до 01.01.2020г. подготовка за 

повторната им употреба, рециклиране и оползотворяване в количества не по – малко от 70 

на сто от общото им тегло. До неотдавна строителните отпадъци, генерирани на 

територията на община Златарица, се депонираха на общинско депо за твърди битови 

отпадъци, находящо се в местност“Гяур геч“. Със Заповед № 406/07.07.2016 г. на 



Директора на РИОСВ гр. В. Търново, експлоатацията на депото беше прекратена. Това 

налага изграждане на нова площадка за третиране на строителни отпадъци за осигуряване 

на дейностите по събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване, подготовка за 

повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци.  

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 

обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с 

други предложения.   

 

Инвестиционнто предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с 

устройствен план дейности. В близост няма други обекти с подобен тип дейност. 

    

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.   

 

За настоящото инвестиционно намерение са разгледани следните  две алтернативи: 

Нулева алтернатива: Представлява отказ от реализацията на инвестиционното 

намерение т.е няма да се изгради площадка за събиране, третиране, оползотворяване и 

временно съхранение на строителни отпадъци. Изпълнението на „нулевата алтернатива“ 

е в противоречие със задължението на кмета на  Община Златарица съгласно Закона за 

управление на отпадъците. 

Чл. 19. (1) Кметът на общината организира управлението на битовите и 

строителните отпадъци, образувани на нейна територия, съобразно изискванията на този 

закон и наредбата по чл. 22.  

Алтернатива 1: Изграждането на площадка за събиране, третиране 

(оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци ще доведе до 

намаляване на вредните емисии в околната среда и създаване на екологично чиста среда за 

развитие на флората и фауната в района, включително  предотвратяване образуването на 

нерегламентирани сметища. 

Изпълнението на задължението на община Златарица за закриване на общинското 

депо, което не отговаря на изискванията на Наредба №6 от 27 август 2013г. за условията 

и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации 

за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.  

 

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството.  

 

1500 кв. м. от имот с ид. № 3962.501.1880 по КК и КР на гр. Златарица, ще се 

обособят с ново предназначение на имота – „За площадка за събиране, третиране 

(оползотворяване) и временно съхранение на строителни отпадъци“. 

Имотът, върху който се предлага да се изгради площадка за строителни отпадъци е 

с обща площ 8 879 дка.  и е разположен в урбанизираната територия  на гр. Златарица. 

Намира се в непосредствена близост до застроена територия с производствено 

предназначение и изградена електро и ВиК инфраструктура, с удобен транспортен достъп 

от път с трайна настилка. 

Площадката на обекта се намира извън границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитени територии и не попада в границите на защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена 
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зона е „Златаришка река“ на около 150 м. по права линия. 

  

6.  Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на 

дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от 

приложение № 3 към ЗООС.    

 

За реализацията на проекта не е необходимо изграждане на сгради и постройки. В 

имота, в който се обособява площадката има необходимите за целта сгради. Площадката, 

на която ще се осъществява складиране и съхраняване на приетите и обработени 

отпадъци е с чакълеста настилка. Дейностите  ще се извършват в съответствие с 

изискванията за безопасност и здраве при работа и тези на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и подзаконовата нормативна база.  

Имота, в който се обособява площадката за строителни отпадъци има ограда с 

височина около 2 м. 

На площадката за третиране (оползотворяване) и временно съхраняване на 

строителни отпадъци ще бъдат съхранявани временно строителни отпадъци генерирани 

при строителство, съответно разрушаване на жилищни и нежилищни сгради, както и 

отпадъци от извършване на ремонтни дейности в тези сгради на територията на Община 

Златарица.  

Голяма част от образуваните отпадъци при строителство или разрушаване на 

сгради ще бъдат подходящи за повторна употреба, като ще могат да се вложат при 

изграждането и ремонта на пътната инфраструктура, също ще могат да се 

оползотворяват за обратни насипи. 

Подходящите за рециклиране строителни отпадъци се полагат на предварително 

раздробяване със специализирана машина. 

При невъзможност за оползотворяване на строителните отпадъци и запълване на 

капацитета на площадката, ще бъдат транспортирани до специализирана площадка за 

събиране, оползотворяване, третиране и съхранение на строителни отпадъци. 

 

7.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.      

 

Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура и няма да има 

необходимост от изграждане на нови пътища. Местоположението на обекта създава 

възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района. 

 

8.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване.      

 

Не приложимо 

 

9.   Предлагани методи за строителство.   

 

Не се предвижда строителство на площадката 

 

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

експлоатацията.    

 

Не се предвиждат използване на природни ресурси 

  

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на 

третиране.     

Не се очаква генериране на отпадъци. 



12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия 

върху околната среда.     

 

Не се очаква да има отрицателно въздействие върху околната среда. 

 

13.   Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на 

енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).     

 

Не се очакват други дейности свързани с инвестиционното предложение. 

 

14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.    

 

За осъществяване на инвестиционното намерение е необходимо, издаване на 

разрешителни свързани с процедурата по ОВОС; 

 

15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда.     

 

Не се очаква влошаване на екологичното състояние на флората и фауната в района 

при стриктното спазване на технологичните процеси, тъй като няма източници на 

замърсяване на въздуха, почвите и водите, т.е. не се очаква да настъпи дискомфорт на 

околната среда след реализиране на инвестиционното предложение. 

Реализацията на предложението не предполага замърсяване на почвите, водите и 

атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на 

експлоатацията.  

 

16.   Риск от аварии и инциденти.   

 

 Инвестиционното намерение не предполага възможности за възникване на риск от 

инциденти, имайки предвид характеристиката на предложението. 

 

III.   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 и най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.    

 

Имот с ид. № 30962.501.1880 по  КК иКР на гр. Златарица, за определяне на част от 

имота  ново предназначение – „За площадка за събиране, третиране (оползотворяване) и 

временно съхранение на строителни отпадъци“. 

  Площадката  се намира извън границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитени територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е 

„Златаришка река“, разположена на около 150 м по права линия от имота. 

   

2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 

трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели 

на земи.      

 

Съгласно скица № 15-268311-09.06.2017 г., площадката за строителни отпадъци ще 



бъде разположена на поземлен имот № 30962.501.1880 в урбанизираната територия на гр. 

Златарица с ЕИК 000133778. Община Златарица е собственик на разглеждания имот, в 

който ще се обособят 1500 кв.м.  площадка за съхранение, третиране (оползотворяване) и 

временно съхраняване на строителни отпадъци, съгласно акт № 4/03.07.1997 г. за публична 

общинска собственост. 

Начин на трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги. 

 

3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  

 

Не приложимо 

     

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа.      

 

Имотът предвиден за площадка е на разстояние по-голямо от 100 м спрямо обекти 

подлежащи на здравна защита, а именно тези обекти, определени в т. 3 на § 1. от 

Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, а 

именно „жилищни сгради, лечебните заведения, училищата, детските градини и ясли, 

висшите учебни заведения, спортните обекти, обектите за временно настаняване (хотели, 

мотели, общежития, почивни домове, ваканционни селища, къмпинги, хижи и др.), места за 

отдих и развлечения (плувни басейни, плажове и места за къпане, паркове и градини за 

отдих, вилни зони, атракционни паркове, аквапаркове и др.), както и обектите за 

производство на храни по § 1, т. 37 от допълнителните разпоредби на Закона за храните, 

стоковите борси и тържищата за храни“. 

 

4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.      

 

Не приложимо 

 

5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 

 

Не са разглеждани други алтернативи, тъй като имота удовлетворява 

изискванията. 

 

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие 

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на 

инвестиционното предложение):      

 

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 недвижими културни ценности, 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.   

 

Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху 

хората, обитаващи района и тяхното здравословно състояние. Не се очаква създаване на 



дискомфорт. 

Не се очаква генериране на емисии във вид и количества, който да окажат 

значително отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве, атмосферата, 

водите и почвите. 

В близост до площадката няма регистрирани паметници на културно-историческо 

наследство, защитени територии и санитарно-охранителни зони. 

    

2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.      

 

На територията на предложение и в близост до него няма обекти, които могат да 

бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната 

екологична, природна. Инвестиционното предложение не  засяга защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона 

за биологичното разнообразие от Националната екологична мрежа.  

Реализацията на предложението ще доведе  до подобряване на екологичната 

обстановка на територията на община Златарица и околните терени. 

 

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и 

дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).   

 

Не приложимо 

 

4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места 

(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).      

 

С реализация на инвестиционното предложение се очаква подобряване качеството 

на околната среда в района в сравнение със сегашното положение. Въздействието ще бъде 

върху населението на община Златарица и ще бъде само и единствено в положителен 

аспект. 

 

5. Вероятност на поява на въздействието.      

 

Вероятността от поява на негативно въздействие по време на реализация върху 

компонентите на околната среда е минимална до нулева. 

 

6.   Продължителност, честота и обратимост на въздействието.      

Всички дейности, свързани с работния процес ще се изпълняват при стриктно 

спазване на правилника за безопасност на труда. 

7.   Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с 

предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия 

върху околната среда и човешкото здраве.  

Стриктен контрол на строителните дейности свързани с реализацията на 

инвестиционното намерение; 

Спазване на всички изисквания, ограничения и забрани за действащите Закони и 

поднормативни актове; 



Предприемане на технически и организационни мерки за недопускане на аварии и 

конкретни действия за ликвидиране на възникнали аварии. 

 

8.   Трансграничен характер на въздействията.      

Не се очаква въздействие с трансграничен характер. 


