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. Седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице - „ВАЛМЕКС“
ЕООД, София, кв. Гара Искър, ул. 5004, №5, ЕИК 010700093.
2. Пълен пощенски адрес- София, кв. Гара Искър, ул. 5004, №5,.
3. Телефон, факс и e-mail – тел.: 02 973 22 65, факс: 02 973 27 42, office@valmex.bg.
4. Лице за контакт- Атанас Джаров.
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
- Инвестиционното предложение е свързано със следните основни процеси:
• Добив на наносни отложения от чашата на яз. „Александър Стамболийски“;
• Превоз на добитите земни маси до съществуващо общинско сметище, разположено в
землищата на гр. Севлиево и на с. Кормянско, област Габрово;
• Разстилане и полагане на земните маси за изпълнение на техническата рекултивация
на сметището;
Предвижданият обем на иззетите земни маси съгласно разработения работен проект за
рекултивация на сметището е 11 200м3;
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
- Необходимостта от инвестиционното предложение възниква в следствие на
изпълнението на проект: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско
сметище, разположено на територията на община Севлиево“. Наносните маси са
необходими за изпълнението на техническата рекултивация на проекта.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
- Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план
дейностти.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
- Не са разглеждани алтернативи.
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
Географските координати на мястото, от което ще бъдат изземвани наносните
материали са : 1.)В= 43º 02’ 42’’, L= 25º 03’ 41’’ и Н=184,03м 2.)В= 43º 02’ 42’’, L= 25º
03’ 32’’ H=183.45м, двете точки са на разстояние 160 метра една от друга и попадат в
чашата на яз.“ Ал. Стамболийски“., общата използвана площ е около12 000 м2 и
дълбочината на изкопа е1,00-1,40м.,необходимата площ за временните дейностти по
време на строителството като нощувка и сервизно обслужване на машини е 60м².
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
- Основните процеси са:
Изкоп на земни маси с багер.
Натоварване и транспорт до съществуващото депо.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
- Няма нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Транспортните
средства ще се движат по съществуващите черни пътища в района на обекта, които не
пресичат обработваеми земи.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване.

Дейностите по изземването на земни маси ще продължат за период около 2месеца.
Изземването засяга акумулираните и естествено възстановими запаси.Не се засягат
други терени.Не се налага използване на други площи.
9. Предлагани методи за строителство.
- Изкоп с багер на земни маси.
-Натоварване и транспорт на същите.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията.
По време на строителството и експлоатацията не са предвидени за използване
природни ресурси.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
Дейността на обекта не е свързана с генериране на промишлени и производствени
отпадъци, които да създават проблеми по отношение на събиране, извозване и
депониране. По време на процеса ще се отделя минимално количество битови
отпадъци, които ще се събират в контейнери и ще се изхвърлят на посочено от общ.
Севлиево депо.
Ще се вземат мерки за предотвратяване на евентуални разливи на гориво и смазочни
материали от МПС и строителни машини.
Не се очаква съществено замърсяване и запрашаване на въздуха.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху
околната среда.
-Ще се вземат мерки за недопускане на разливи на горивосмазочни материали от МПС
и багери.
- Не се очакват отрицателни въздействия 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).
Няма други дейности свързани с инвестиционното предложение.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение. Не.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Замърсяване не се очаква. Изземването на земни маси засяга акумулираните и
естествено възстановими запаси.
16. Риск от инциденти.
Включва:
-Загуба на контрол върху машината, включително нежелано задействане.
- Подхлъзване, спъване, падане от и на ниво, при качване и слизане от машината.
-Неравности по работната площадка, шахти, дупки, наклони.
-Спукване на гума.
-Подхлъзване на машината при сняг, лед и наклон.
-Работа при влажни участъци, меки почви и др.
-Опасност от катастрофа с друг участник от движението по пътя.
-Захващане, притискване, смачкване на крайници при задвижване на машината.
-Попадане на чуждо тяло в очите при запрашаване.
-Опасност от взрив при попадане на заровени опасни отпадъци, включително
експлозиви.
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.
- Приложена е карта.

2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или
трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на
земи.
- Няма ползватели на земите. Обектът е публична държавна собственост.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
- Няма зониране и земеползване, както и планове за такова.
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.
- Обектът граничи със защитена зона язовир „Ал. Стамболийски”.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
Няма данни за качеството и регенеративната способност на природния ресурс.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
- Не са разгледани други алтернативи.
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.
- По време на изкопните и транспортни работи не се очакват въздействия, които да
дават отражение на гореизброените компоненти вследствие на реализацията на
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).
-Въздействието е краткотрайно.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
-Териториалният обхват на въздействието е локален. Местоположението на обекта е в
близост да гр. Севлиево и с. Кормянско. Няма да има засегнато население и населени
места.
5. Вероятност на поява на въздействието.
-Не се очаква.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.
-Не се очаква.
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 отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
8. Трансграничен характер на въздействията.
- Няма трансграничен характер на въздействията.

