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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 Севлиево, гр.Севлиево, пл. „Свобода”№1, булстат: 000215889
(физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Представлявана от : Д-р Иван Иванов – кмет на община Севлиево

2.   Пълен пощенски адрес
пл. „Свобода”№1, гр.Севлиево, ПК 5400,Област Габрово

3.   Телефон, факс и e-mail
Телефон: 0675/396114, факс: 0675/32773, е-mail: sevlievo@sevlievo.bg

4.   Лице за контакти

Инж. Атанас Балауров – гл. експерт „ООС”, 0675/396218, еmail: ekolog@sevlievo.bg.

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

В изпълнение на инвестиционното намерение „Разширяване на съществуващ
гробищен парк в село Сенник, община Севлиево“, се предвижда разширение на
съществуващия гробищен парк (имот № 000238) на село Сенник с площ от 6 дка –
представляваща имот № 099004 (отделен от ПИ 099001).

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Разширението се налага, поради изчерпването на капацитета на съществуващия

гробищен парк.

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.

Вход е процедура по делба на ПИ 099001 и утвърждаване на ПУП и промяна на
предназначението на земеделската зема в отделения имот № 09004.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Характеристиките на терена и разположението на съществуващия гробищен

парк, не създават възможности за други технически решения за разширение.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
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Местоположението на площадката е - Община Севлиево, кметство с. Сенник,
ПИ № 099004 (част от съществуващ ПИ 099001). Необходимата площ за реализация на
разширението е 6 дка.

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.

Дейностите предвидени по изграждането са: подравняване на терена и поставяне
на оградна  мрежа.

7.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Няма необходимост от изграждане на нова инфраструктура.

8.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се предвижда.

9.   Предлагани методи за строителство.
Подравняване на терена, отливане на бетонни стъпки за оградните колове,

монтаж на оградна мрежа и пет броя врати.

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

Не се очаква да се ползват.

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

Отпадъците, които се очаква да се генерират в процеса реализирането на
инвестицията са: растителни и земни маси.

Отпадъците, които се очаква да се генерират в процеса на експлоатация са:
битови и растителни.

Обекта се обслужва от системата за сметосъбиране и сметоизвозване на Община
Севлиево.

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

Не се очакват въздействия.

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 предвижда.

14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
Не са необходими.

15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Не се очаква.

16.   Риск от аварии и инциденти.
Не се очаква
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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.
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2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на
земи.

Предвижда се 6 дка от имот № ПИ 099001, да се отделят и използват единствено
за нуждите на гробищния парк. Останалата част от имота и съседни имоти, няма да се
засягат от инвестиционното предложение и ще се ползват безпрепятствено от
ползвателите им.
3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Начин на трайно ползване на съществуващия терен е пасище, седма категория. В
ход е процедура за учредяване на ПУП.

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.

На 2 100 метра от обекта се намира BG0000618 защитена зона „Видима”. Най-
близките жилищни и стопански постройки се намират на разстояние 160 м.

4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Не се предвижда ползване на природни ресурси.
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5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Не са разглеждани други алтернативи.

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие
(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на
инвестиционното предложение):

Не се очакват въздействия.
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 очакват въздействия.

2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очакват въздействия.

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Не се очакват въздействия.

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

Не се очакват въздействия.

5.   Вероятност на поява на въздействието.
Не се очакват въздействия

6.   Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
Не се очакват въздействия.

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.

Не се очакват въздействия.

8.   Трансграничен характер на въздействията.

Не се очакват въздействия.


