
 

ДО  

КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 

 Относно: Изясняване на общественият интерес към инвестиционно предложение  
 
изграждане на „Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до 
последващото им предаване за оползотворяване“ 
 
 
с Възложител АГРОПРОЕКТ ЕООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 

Уважаема д-р Гецова, 

Във връзка с провеждане на процедура по преценяване необходимостта от оценка 
въздействието върху околната среда и на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 отНаредбата за 
условията и реда за извършване на ОВОС, Ви предоставям копие от информацията по 
Приложение №2 на хартиен и електронен носител за изясняване обществения интерес 
към реализирането на инвестиционно предложение: изграждане на  
 
„Обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото 
им предаване за оползотворяване“ 
което ще се реализира в част от имот 008004 в землището на с. Джулюница, община 
Лясковец. 
  

В случай, че в законоустановеният срок от 14 дни постъпят становища или 

възражения от страна на засегнатата общественост, моля същите да бъдат препратени до 

компетентния орган по околна среда – РИОСВ-Велико Търново.  

 

С уважение,          

 

 

Дата:……………………….. 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 
                                                     към чл. 6  

 
 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 
 

I. Информация за контакт с възложителя: 
 

от АГРОПРОЕКТ ЕООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. МАГИСТРАЛНА №9 
ЕИК 104629504 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице) 
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 
  

Пълен пощенски адрес: С. ДЖУЛЮНИЦА, ОБЩ. ЛЯСКОВЕЦ, СТОПАНСКИ ДВОР 
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): agroproekt_eood@mail.bg 
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: СВЕТЛАНА 
МИНЧЕВА ГРИГОРОВА 
Лице за контакти: БОЖИДАР СТЕФАНОВ 0884 884 777 
 
 
 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 
 
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Обособяване на площадка за 
съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за 
оползотворяване“, което ще се реализира в част от имот№008004 в землището на с. 
Джулюница, община Лясковец. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно 
предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС) 
 
II.   Характеристики на инвестиционното предложение:      

1. Резюме на предложението 
   

Инвестиционното предложение е ново и предвижда съхранение на отработените 
масла до последващото им предаване за оползотворяване. Дейността е класифицирана 
като R13  - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.  

На площадката има разположени два броя резервоари с вместимост по 32 куб. м 
всеки. Не предвиждаме количеството на съхранени отпадъци да надвишава 50 т във 
всеки момент, съгласно приложена декларация. Смесване на отпадъци няма да се 
извършва. Може да се смени вида на изкупувания отпадък с отпадък от друг код едва 
след като количеството съхраняван отпадък бъде предадено на лицензирана фирма. 
Дейности по предварително третиране няма да се извършват на площадката. 
Отпадъците, съхранявани на площадката ще бъдат приемани само от юридически лица, 
съгласно изискванията. Дейността ще се извършва на бетонирана площадка, с 



изградена инфраструктура.  
 
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение     
 

Съхраняването и последващо предаване на оторизирани юридически лица на 
отпадъчни масла помага на фирмите да изпълнят целите си по рециклиране на 
отпадъци, заложени в националния план за управление на отпадъците. 
 
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.   

 
Дейността е нова за тази площадка и не е свързана с други одобрени дейности. 

 
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.   
 

Разгледаните други площадки за съхранение на отпадъци са отхвърлени. 
Избраната площадка разполага със съдове за съхранение от затворен тип, цистерни, 
които отхвърлят възможността от разливи и разпространение на миризми на 
площадката и около нея. При съхранението на отпадъчните отработени масла в 
затворени съдове с непропускливо дъно се изпълняват изискванията на нормативната 
база за този вид дейност. 

Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с 
инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде 
изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване 
и увреждане, но с извършването на дейността се изпълняват целите си по рециклиране 
на отпадъци, заложени в националния план за управление на отпадъците. 

 
Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно 

върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или 
увреждането им, а напротив, ще попречи на нерегламентираното депониране на 
отпадъци. 
 
5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 
дейности по време на строителството.  
 

ИП ще се реализира в част от имот 008004 в землището на с. Джулюница, 
община Лясковец, съгласно приложени скица и договор за наем. Върху предоставената 
площ от 80 кв. м. са разположени 2 цистерни с вместимост по 32 куб. м. всяка от тях. 
 
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.    
 
На площадката няма да бъдат налични повече от 50 тона отработени масла във всеки 
един момент. Наличните количества няма да се третират на площадката. Те ще се 
съхраняват временно до предаване за оползотворяване. 
 
 



7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.      
Нова инфраструктура няма да се изгражда. За дейността е необходимо електричество за 
помпите, а такова е осигурено. 
 
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите 
на закриване, възстановяване и последващо използване.      

 
Няма да се извършва строителство. При евентуално прекратяване на дейността ще се 
почистят цистерните. Демонтаж и закриване и рекултивация в случая са неприложими, 
тъй като съоръженията са предоставени под наем. 
 
9. Предлагани методи за строителство.   

 
Няма да се извършва строителство. 

 
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията.    
 
Неприложимо. 
 
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират -видове, количества и начин на 
третиране.     
 

Отпадъци няма да се генерират. Наетият имот има договор за сметосъбиране и при 
евентуално наличие на битови отпадъци, същите ще се събират в съответните налични 
съдове. 

12.Информация за разгледани мерки за намаляванена отрицателните въздействиявърху 
околната среда.     
 
Отрицателно въздействие върху околната среда при така предложената дейност не се 
очаква. Непропускливите съдове за съхранение не предполагат допускане на разливи. 
Всички мерки за пожаробезопасност на площадката ще бъдат съблюдавани стриктно. 
 
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 предвиждат. 
 
14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.    
 

Разрешително за дейности с отпадъци. 
 
15.   Замърсяване и дискомфорт наоколната среда.     
 
Няма да има наличие на замърсяване на околната среда и предизвикване на какъвто и 
да е дискомфорт, както за предприятията в района така и за местното население в 



близост до нашият обект.  
 
16.   Риск от аварии и инциденти.   
 
Разглежданата дейност не предполага риск от аварии и инциденти, при спазване на 
препоръките на съответните компетентни органи по разрешаване. 
 
III.   Местоположение на инвестиционното предложение      

1.   План, карти и снимки, показващи границите наинвестиционното предложение, 
даващи информация за физическите,природните и антропогенните характеристики, 
както и заразположените в близост елементи от Националната екологичнамрежа и най-
близко разположените обекти,подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.    
 

Прилагам скица на имота с обозначение на сградите, съоръженията и съседните 
собственици на имоти. 

Най – близката жилищна зона е на повече от 500 метра от урегулирания 
поземлен имот, а най близката детска градина на повече от 700 метра. 

 
2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването имкъм площадката или 
трасето на обекта на инвестиционнотопредложение и бъдещи планирани ползватели на 
земи.      
 

Всички ползватели на съседните имоти са описани на приложената скица. 
 
3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.  
 

Имотът е стопански двор. 
 
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.      

Реализирането на инвестиционното предложение не засяга 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.; 
 
4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.      
 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе върху 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на 
околната среда в района не са подложени на въздействия, предизвикващи 
наднорменото им 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.   

 
Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, 

оказваща отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Реализацията на 
инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение 
населението. Не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-
охранителен статут или подлежащи на здравна защита. При осъществяване на обекта не 
се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако 
експлоатацията се осъществя съгласно действащите нормативни изисквания. Негативно 
въздействие върху атмосферния въздух при експлоатацията на обекта не се очаква. При 
спазване на законовите изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, 
ландшафт, биоразнообразие и неговите елементи. Не се засягат защитени територии, 
съгласно Закона за защитените територии. При реализацията на обекта не се очакват 
наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. Реализацията на 
обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра. На територията на 
имота, в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение не са 
установени находища и местообитания на редки и защитени растителни и животински 
видове, поради което не се очаква отрицателно въздействие върху биологичното 
разнообразие в района. 

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

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, е значително отдалечен от 
границите на най-близките защитени територии или защитени зони в района. 
Територията на инвестиционното предложение е достатъчно отдалечена от границите 
на гореизложените зони, а реализирането на обекта с неговата специфика не 
предполага ограничаване на предвижванията на видове от фауната, предмет на 
опазване. Няма вероятност реализацията и експлоатацията му да предизвика 
фрагментация на природни местообитания и местообитания и популации на видове 
(животински или растителни),  
 
3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и 
дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно). 
 
 Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното 
предложение. Най-общо, въздействието върху компонентите на околната среда може да 
се оцени предварително като незначително, без кумулативно действие и локално само в 



района на имота. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна 
защита. 
 
4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места 
(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).     

Въздействието ще е минимално, локално и временно. 
 

5.   Вероятност на поява на въздействието.      
 

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно 
върху компонентите на околната среда. При правилно изпълнение на предвидените 
дейности по реализация на инвестиционното намерение няма да възникнат ситуации 
свързани с отделяне на емисии замърсяващи компонентите на околната среда. 
 
 
6.   Продължителност, честота и обратимост на въздействието.      
 

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното 
предложение. 
 
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.      
 

Предвидената дейност цели предотвратяване на отрицателното въздействие 
върху околната среда, чрез съхранение на опасни отпадъци по правила и начини, 
предвидени от законодателството. 
 

8.   Трансграничен характер на въздействията. 

Не се очаква трансграничен характер на въздействията.  

 


