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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 
 
 В изпълнение на изискванията на чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 
предоставя обществен достъп до Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за 
ОВОС относно Инвестиционно предложение: „Площадка за съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с кодове от R1 – R12 с изключение на временно 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им код „R 13”: 
неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03  – 16 03 04, дроси и леки шлаки, 
различни от упоменатите в 10 08 10 – 10 08 11,  16 03 03* – неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни вещества, 10 04 02* – леки шлаки от I и II етап на  производство,  06 03 15  
- метални оксиди съдържащи тежки метали, 06 03 16 – метални оксиди, различни от 
упоменатите в 06 03 15, 17 04 06 - калай”, на площадка: УПИ XXIII, кв. 117, гр. Севлиево, 
Община Севлиево с Възложител „Метагов” ЕООД, гр. София.  
 
 Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Севлиево, пл. „Свобода” 
№ 1 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 23.04.2013 г. За становищата 
изпратени на пощенския адрес на Община Севлиево е валидна датата на входящия номер 
издаван от деловодството на Община Севлиево. 
 
 
23.04.2013 г. 

 

                                                      ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 към чл. 6 от  
Наредбата за условията и реда за  

извършване на ОВОС (ДВ бр. 25/2003 г.). 
 
 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС: 
 

I. Информация за контакт с инвеститора: 
 
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора - физическо лице, седалище и 

единен идентификационен номер на юридическото лице 
“МЕТАГОВ”  ЕООД, гр. София, район Витоша, Тодор Каблешков № 55, вх.Б, ет.7, ап.26 
 
2. Пълен пощенски адрес. “МЕТАГОВ”  ЕООД, гр. София, район Витоша, Тодор Каблешков 
№ 55, вх.Б, ет.7, ап.26 

 
3. Телефон, факс и e-mail. 0884007375 
4. Лице за контакти : Камелия   Иванова  

 
II. Характеристики на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението. 

 
Търговска дейност и временно съхранение на шлаки от черни и цветни метали 
Площадка за  временно съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 – R12 с изключение на временно съхраняване на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им код „R 13”: неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 
16 03 03  – 16 03 04, дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в 10 08 10 – 10 08 11,  16 
03 03* – неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества, 10 04 02* – леки шлаки от I и II 
етап на  производство,  06 03 15  - метални оксиди съдържащи тежки метали, 06 03 16 – 
метални оксиди, различни от упоменатите в 06 03 15, 17 04 06 - калай”.  

 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение. 

Законосъобразно предоставяне на възможности на юридически лица да предоставят 
отпадъците, генерирани от дейността им или собствени отпадъци, на лицензирано 
юридическо лице “МЕТАГОВ”  ЕООД,  гр. София, за временно съхранение, 
оползотворяване/рециклиране. Прилагане на националните приоритети в областта на 
околната среда и управление на отпадъците за повишаване на възможностите за рециклиране.  
 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. 
Няма връзка с други дейностти, одобрени съгласно действащ ПУП на Севлиево 
 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи. 
Не се разглеждат други алтернативи 
 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството. 
 
Местоположение на площадката: УПИ XXIII, кв.117, гр.Севлиево, община Севлиево. 
Площадката е в производствена зона, съседните имоти са с предназначение за 
производствени и складови дейности.  Съседи – «Идеал Стандарт - България» АД.  Изграден е 
склад – 260 кв.м. върху площадката, масивна сграда с ограничен достъп. Площадката е 
бетонирана, оградена, обозначена.  Обща площ на имато 1770 кв.м. На същата площадка в 



миналото се е развивала дейност: цех за производство на боя за обувки. Към момента същата 
ще бъде ползвана за съхранение – временно на шлаки до момента на предаването им за 
последващо оползотворяване на други юридически лица.  
Не се предвиждат строителни дейностти. Ще се ползва наличната инфраструктура. 
Площадката е бетонирана, оградена, обозначена за предназначението си . Изграден е склад  - 
масивно помещение с ограничен достъп, което ще се ползва за съхранение на отпадъците. 
Отпадъците ще се съхраняват в метални палети в закрит склад, с ограничен достъп. 

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

Развиване на търговска дейност с отпадъци, извършване на дейност временно съхранение до 
момента на предаване за последващо оползотворяване в закрито складово помещение, на 
обособената площадка. На площадката ще се извършва основно съхранение на отпадъците в 
закрито складово помещение с ограничен достъп с площ: 260 кв.м., разположено в 
индустриална зона. Годишно ще съхраняват 1т. Шлаки от черни и цветни метали. Ще се 
извършва съхранение на отпадъци  в закрито складово помещение с обща площ 260 кв.м. 
хале. 

 
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Имота 

/площадката/ е транспортно обезпечен. Същата се намира в индустриална зона с 
предназначение – за производствени и складови дейности.  

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

закриване, възстановяване и последващо използване. 
Дейностите, които ще се извършват на площадката са: Временно съхранение на 

отпадъци  от черни и цветни метали / шлаки / на площадката. Дейността ще се извръшва в 
хале – масивна сграда  с площ 260 кв.м. . Площадката е бетонирана, оградена, с ограничен 
достъп, в производствена зона. Неразделна част от нея е масивно хале с площ 260 кв.м. Обща 
площ на имота: 1770 кв.м. Площадката е с предназначение за произдоствени дейности. На 
същата площадка преди се е развивала дейност: производство на боя за обувки.  

Не се предвижда строителство. 
Ще се ползва наличната инфраструктура и изградените помещения – складови и навеси, 

монтиран кантар за развиване на дейността на дружеството. Складово помещение – масивна 
сграда, бетонирана, с обща площ:  260 кв.м. хале. Площадката е бетонирана. Същата е в зона 
за производствени и складови дейности. 

Към момента на закриване на дейността във времето, площадката ще бъде почистена от 
наличните отпадъци. Същите ще бъдат извозени към съответните юридически лица за 
рециклиране. С едномесечно преизвестие ще бъдат уведомени община Севлиево и 
собственика на имота. Същата ще бъде предоставена на собственика на имота във вид в които 
е разписан съгласно договора за наем. 

9. Предлагани методи за строителство. 
Не се предвижда извършване на строително – ремонтни работи. 
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията. 
Няма да се извършва строителство. Ще се ползва наличната инфраструктура – складово 

помещение с площ 260 кв.м. Площадката заедно с изграденото хале са оградени, обозначени 
за предназначението си, бетонирани.  

По време на експлоатацията ще бъде ползвана вода за питейно – битово водоснабдяване 
от ВиК мрежата на гр. Севлиево. 

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



Отпадъците, които се очаква да се генерират от дейността, която ще се развива на 
площадката са: 

Битови отпадъци с код 20 03 01 от служителите на фирмата; количества прогнози – 200 – 
300 кг./год. Същите ще бъдат предоставяни на БКС – гр.Севлиево за периодично извозване на 
общинско депо за ТБО. 

 
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху 

околната среда. 
Мерки, които се предвижда да бъдат взети с цел намаляване на отрицателните 

въздействия, върху околната среда са (:  
Предотвратяване възможността за замърсяване на прилежащите терени . Отпадъците ще 

бъдат съхранявани  в метални палета в обособено складово помещение – 260 кв.м.   
 
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). 

Водоснабдяване : за питейно – битови нужди от ВиК – гр. Севлиево 
Електроснабдяване – Площадката е електроснабедена от Електро – преносно дружество 

Е.ОН – България – АД, гр.София 
Отпадъчните битово – фекални води ще бъдат зауствани в градска канализация за 

битови отпадъчни води на основание сключен договор с ВиК – гр.Севлиево 
 
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.  
Необходимост от Разрешение за извършване на дейностти с отпадъци, съгласно чл.12 от 

ЗУО / Закон за управление на отпадъците /. 
 
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда. 
Не се очаква въздействие върху компонентите и  факторите на околната среда.  
Като възможностти са разгледани в т. 12 евентуално повишаване нивото на шум или 

запрашеност. 
16. Риск от инциденти. 

 С цел намаляване на риска от инциденти при извършване на дейността се предвижда 
периодичен инструктаж на служителите на фирмата, съгласно утвърден план за действие при 
бедствия и аварии от РСПАБ и гражданска защита. 
 

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 

 
Площадката е с местоположение: УПИ XXIII, кв.117, гр.Севлиево, община Севлиево. 
Площадката е в произдоствена зона. Съседи : Идеал Стандарт България АД. Обща площ на 
имота 1770 кв.м. Неразделна част от него е изградено хале 260 кв.м. Площадката е с 
предназначение за производствени дейности. Преди на нея са се развивали дейности: 
производство на боя за обувки  
С координати, съгласно скицата на поземления имот, издадена от Службата по геодезия, 
картография и кадастър на съседи :  
Не е в близост до защитени територии, обекти на културното наследство. Не се предвижда 
трансгранично въздействие.   

 



2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или 
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи. 

Обекта е в границите на гр.Севлиево, община Севлиево, УПИ XXIII, кв.117 в 
произдствена зона. Обща площ на имота: 1770 кв.м. Хале с площ 260 кв.м. което е неразделна 
част от площадката. 

Няма в съседство земеделски земи. 
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове. 
Съгласно ПУП – на  гр.Севлиево, община Севлиево, УПИ XXIII, кв.117 – произдоствена 

зона . Съседи Идеал Стандарт България АД .  
 с начин на трайно ползване: за производствени и складови дейности  
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. 

Площадката /имота / не е в близост до защитени зони и санитарно – охранителни зони. 
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 
Не се предвижда ползване на природни ресурси.  
 
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение. 
Местоположението на имота, съгласно кадастрална скица гр.Севлиево, община 

Севлиево, УПИ XXIII, кв.117. – производствена зона. Съседи «Идеал Стандарт България» АД. 
На същата площадка в минолото се е развивала дейност производство на боя за обувки. 

Към момента площадката ще се ползва единствено и само за временно съхранение на 
шлаки от черни и цветни метали, които ще се предават за последващо оползотворяване . 

Не се очаква радиационно замърсяване. 
 
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. 

Не се очаква въздействие върху здравето на хората и други прилежащи обекти. На 
площадката ще се извършва съхранение на отпадъци генерирани от дейнсотта леене на черни 
и цветни метали. Шлаки от черни и цветни метали. Не се очаква радиационно замърсяване.  

Не се очакват въздействия от инвестиционното предложение.  
 
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на 

разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение. 
Не се очаква въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа. 
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- 

и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 
Не се очаква въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа. 
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места 

(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.). 
Не се очаква въздействие върху гражданите на гр.Кубрат. 
 
5. Вероятност на поява на въздействието. 



Минимална поява на въздействие в случай на повишаване на праговите стойностти на 
шум или прах.  

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 
 
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. 

Мерки, които се предвижда да бъдат взети с цел намаляване на отрицателните 
въздействия, върху околната среда са:  

Периодичен инструктаж на служителите на фирмата с цел недопускане замърсяване на 
прилежащи терени с отпадъците, които ще бъдат на временно съхранение на площадката. 

8. Трансграничен характер на въздействията. 
Дейностите, които ще се извършват на площадкат нямат трансграничен характер на 

въздействие. 
 
 


