Приложение № 6
към чл. 6, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г. изм.ДВ, бр. 3 от 2018 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

ИСКАНЕ
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС)
от ЕМКО ООД – ОП Монтана, ул. Диана № 45, 096/ 301 - 307
Българско гражданство – Марийка Радомирлиева - Букорт
(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя - физическо лице)
гр. София, 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 121, Булстат 040474262,
Дан. № BG040474262
(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)
Пълен пощенски адрес: гр. Монтана, ул. Диана № 45
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 096/ 301 – 307, 096/ 301 – 305,
e – mail: office-montana@emcobg.com
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:
Марийка Радомирлиева - Букорт
Лице за контакти: инж. Здравко Замфиров
УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,
Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на
ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на ново производствено хале за
горещо пресоване на стоманени детайли и представлява разширение на производствената
дейност на ЕМКО ООД.
(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)

Приложение № 2
към чл. 6
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.,
изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.,
изм. и доп., бр. 12 от 2016 г.,
в сила от 12.02.2016 г.,изм. –
ДВ, бр. 3 от 2018 г.)
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице,
търговско
наименование,
седалище
и
единен
идентификационен
номер
на
юридическото лице.

ЕМКО ООД, Булстат 040474262,
Дан. № BG040474262
2. Пълен пощенски адрес.

ЕМКО ООД – ОП Монтана, ул. Диана № 45, 096/ 301 – 307,
гр. София, 1784, район Младост, бул. Цариградско шосе № 121, Булстат 040474262,
Дан. № BG040474262
3. Телефон, факс и e-mail.

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 096/ 301 – 307, 096/ 301 – 305,
e – mail: office-montana@emcobg.com
4. Лице за контакти.

Марийка Радомирлиева - Букорт
II. Резюме на инвестиционното предложение:
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност,
обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

ЕМКО ООД има намерение да изгради ново производствено хале за горещо пресоване на
стоманени детайли в УПИ II, КВ. 5, Стара промишлена зона (СПЗ), гр. Монтана, п.и.
4849.5.653 по кадастралната карта на гр. Монтана, което представлява разширение на
производствената дейност на фирмата. Новата сграда ще се състои от производствена зона,
в която са разположени обработващите машини, пространството около тях за временно
поставяне на отработени детайли, помещение за ел. табло и административно-обслужваща
зона.
Производствената зона е разположена на площ 1230 кв. м. със светла височина 10 м.

Снабдена е с мостов кран с товароподемност 20 тона. В покрива има вградени осветителни
люкове. В производствената зона е обособено помещението за ел. табло.
Административно-обслужващата зона е на две нива, и е вписана в общия обем на халето.
Предвижда се разполагане на партерното ниво на офиси, съблекални за работници на 3
смени и санитарни помещения. На горното ниво ще бъдат разположени два офиса, приемна
и санитарен възел.
Новото хале ще бъде изградено в съседен имот 48489.5.653 на настоящите производствени
обекти на фирмата.
б) взаимовръзка и
инвестиционни предложения;

кумулиране

с

други

съществуващи

и/или

одобрени

В съседните поземлени имоти с идентификатори 48489.5.228 и 48489.5.379 се намират
съответно административната сграда и производствената сграда на фирмата в гр. Монтана.
За дейността на фирмата има издадено комплексно разрешително рег. №549-Н0/2017 г. с
решение №550-Н0-И0-А0/2017 г.( 2.6. Инсталации за повърхностна обработка на метали и
пластмаси чрез електролитни или химични процеси, при които обемът на ваните за
обработка е над 30 кубични метра).
Настоящото инвестиционно предложение не предвижда обработка на метали чрез
електролитни или химични процеси. Настоящото инвестиционно предложение
представлява разширение на дейността на фирмата за пресоване на стоманени детайли чрез
индукционно нагряване.
в) използване на природни ресурси по време
експлоатацията
на
земните
недра,
почвите,
водите
разнообразие;

на
и

строителството и
на
биологичното

Обектът ще се изгражда от готови стоманобетонови и стоманени елементи, които ще бъдат
доставяни на строителната площадка от производител. Фасадните панели и дограмата ще
бъдат поръчвани на точен размер на производител и ще бъдат доставяни и сглобявани на
обекта. Необходимите количества бетон за производствената и административната части ще
бъдат доставяни от лицензирани бетонови възли. В имота има съществуваща ВиК мрежа.
Не се налага водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води. Не се
налага ползване на други природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и
отпадъчни води;

Генерираните отпадъци по време на строителството и експлоатацията на обекта ще се
третират съгласно изискванията на действащата нормативна уредба по управление на
отпадъците. Инвестиционното предложение не е свързано със заустване на отпадъчни води
в повърхностни водни обекти или съоръжения, които могат да създават опасност от
замърсяване на подземни води.
По време на строителството на обекта ще се формират строителни отпадъци:

20 02 02

почва и камъни;

17 01 07

смеси от бетон и тухли

След приключване на строителните дейности, генерираните отпадъци ще бъдат извозени на
общинско депо за строителни отпадъци.
След изграждане на обекта и използването му по предназначение – ще бъдат генерирани
отпадъци от стоманени детайли, които ще бъдат използвани за вторични суровини.
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Изграждането на обекта и експлоатацията му след въвеждане в експлоатация няма да
предизвиква замърсяване и дискомфорт на околната среда.
е) риск от големи
инвестиционното предложение;

аварии

и/или

бедствия,

които

са

свързани

с

При реализиране на инвестиционното предложение не се създава риск от големи аварии
и/или бедствия.
ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните
разпоредби на Закона за здравето.

При реализиране на инвестиционното предложение не се създават рискове за човешкото
здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла
на §1, т.12 от ДР на Закона за здравето.
2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.

Обектът се намира в поземлен имот с идетификатор 4849.5.653 по кадастралната карта на
гр. Монтана, УПИ II, кв. 5, Стара промишлена зона (СПЗ), гр. Монтана с координати на
площадката:
КСС 2005
4812125.372

316616.605

4812123.285

316646.430

4812118.364

316644.790

4812118.513

316637.035

4812008.907

316654.781

4812009.205

316649.711

4811993.398

316652.097

4812021.433

316557.254

4812025.012

316556.359

4812065.276

316576.342

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет,
включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от
приложение № 3 към ЗООС.

Производството ще се осъществява в няколко обособени зони, където протичат отделните
процеси. Изходните материали се подават за индукционно нагряване на нагревателно
съоръжение, заготовката се пресова на преса и се нагрява в ТВЧ. Отрязаната заготовка се
пресова на хидравлична горещо формовъчна преса. При достигане на детайлите на
определени технологични параметри те се обработват механично на цифрови стругове. По
време на механичната обработка се използват емулсии за смазване и охлаждане на
детайлите. Те се използват в машината неколкократно, след което биват събирани в
цистерна и ще бъдат предавани за преработка като вторични суровини. Отработените масла
се събират във варели и се изпращат за възстановяване. След механичната обработка
компонентите се нагряват в ТЧВ, следва свиване на детайла на хоризонтална ковашка
машина. Изрязване на излишния материал и експедиция за окончателна механична
обработка. В производствената сграда ще работят общо 90 души – по 30 души на три смени.
Няма да се използват опасни вещества в производството.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За реализиране на инвестиционното намерение не се налага промяна на съществуващата
пътна инфраструктура. Достъпът е от съществуващ път северно от имота. Имотът е
захранен с вода, отговаряща на изискванията на Наредба №9 от 16 март 2001 г. за
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Заустването на отпадните
битови води ще се осъществи в канализационната мрежа на гр. Монтана.
За осъществяване на инвестиционното предложение ще бъде използван собствен имот, с
предназначение за производствена и складова дейност.
5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и
фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Предвижда се строителството да бъде изпълнено в едногодишен срок. След въвеждане в
експлоатация, сградата ще се използва с предназначение за производство на горещо
пресовани стоманени детайли . Не се предвиждат други спомагателни и/или поддържащи
дейности.
6. Предлагани методи за строителство.

Основният обем на сградата ще бъде изграден от сглобяеми стоманобетонови елементи –
колони, греди, покривни панели, които ще бъдат доставени на обекта от производител.
Административната част, която се намира в обема на основната сграда ще бъде изградена по
монолитен начин.
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

При реализиране на инвестиционното предложение ще бъдат разкрити най-малко 90
работни места, което ще осигури препитанието минимум на 90 души и техните семейства.
8. 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.

Най-близкият обект, който подлежи на здравна защита е жилищна сград на ул. Искър и се
намира на 500 метра от обекта. В близост до инвестиционното предложение не се намират
елементи от Националната екологична мрежа.
9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.

Имотът, в който ще се осъществи инвестиционното предложение се намира в промишлена
зона. Всички имоти, с които граничи поземлен имот с идентификатор 4849.5.653 са с
предназначение за производствена и складова дейност.
10. 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.

В близост до обекта няма 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.
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например
добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,
жилищно строителство).

Не се предвижда изграждане на нов водопровод. Не се предвижда добив или пренасяне на
енергия и извършване на жилищно строителство.
12. Необходимост
предложение.

от

други

разрешителни,

свързани

с

инвестиционното

За реализиране на инвестиционното предложение е необходимо издаване на разрешение за
строеж, положително становище от органите за пожарна безопасност и защита на
населението.
III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на
географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под
внимание, и по-конкретно:
1. съществуващо и одобрено земеползване;

От десетилетия имотът е с предназначение за производствена и складова дейност.
2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Няма в близост до имота.
3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Няма в близост до имота.
4. планински и горски райони;

Няма в близост до имота.
5. защитени със закон територии;

Няма в близост до имота.
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Няма засегнати елементи на Националната екологична мрежа.
7. ландшафт

и

обекти

с

историческа,

културна

или

археологическа

стойност;

Няма в близост до имота.
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или
подлежащи на здравна защита.

Няма в близост до имота.
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната
среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда
вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните
активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра,
ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените
територии.

С реализацията на инвестиционното предложение не се създава риск от замърсяване на
атмосферния въздух, водите, почвата и др. Инвестиционното предложение няма да окаже
влияние върху биологичното разнообразие в района, не засяга културни и/или исторически
ценности, както и минералното разнообразие.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична
включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

мрежа,

Няма такива.
3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното
предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии и/или бедствия.
4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко,
кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и
положително и отрицателно).

вторично,
временно,

Реализирането на инвестиционното предложение ще създаде работни места, ще намали
безработицата и ще повиши стандарта в района на Северозападна България. То може да
бъде дълготрайно и постоянно при отговорно и разумно управление на държавата.
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район;
засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно
селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение е с най-голямо благоприятно въздействие в гр. Монтана, но
също така, може да окаже положително въздействие и в района на Северозападна България.
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Няма вероятност от негативно и неблагоприятно въздействие в района на реализиране на
инвестиционното предложение.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на
въздействието.

С реализацията на инвестиционното предложение не се създава риск от замърсяване на
атмосферния въздух, водите, почвата и др. Инвестиционното предложение няма да окаже
влияние върху биологичното разнообразие в района, не засяга културни и/или исторически
ценности, както и минералното разнообразие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения.

Няма вероятност от негативно и неблагоприятно комбиниране на въздействия при
реализиране на инвестиционното предложение.
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Инвестиционното предложение няма да има неблагоприятно въздействие.
10. Трансграничен характер на въздействието.

Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействието.
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното
предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране
на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и
човешкото здраве.

Инвестиционното предложение е съобразено с действащото законодателство на Република
България, свързано с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на
предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото
здраве.
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Възложителят е уведомил община Монтана за своето инвестиционно предложение във
връзка с изискванията на чл.95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда. В резултат на осигурения
обществен достъп до уведомлението за инвестиционното предложение няма постъпили
становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица/организации.
Прилагам:
1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - един екземпляр
на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
3. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - един екземпляр на
хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения
адрес на електронна поща.
на посочения от мен адрес на електронна поща.
Дата: 22.03.2019г.

Уведомител: .........................
(подпис)

