Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ - СОФИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от фирма „Начев” ООД – гр. Ботевград, бул. Цар Освободител №32, тел.0887 177 337
гр. Ботевград, бул.Цар Освободител № 32.
Пълен пощенски адрес: гр.Ботевград 2140, бул.Цар Освободител №32
Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел.0723/66 172; факс: 0720 98376; e-mail : office@nachevood.com
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Валентин Димитров Начев
Лице за контакти: Цонка Николова Начева - тел.0885 088 089
УВАЖАЕМА Г-ЖO ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че фирма „ Начев” ООД има има следното инвестиционно предложение:
Закупуване и въвеждане в експлоатация на два броя мелници за полистирол и един гранулатор за
полистирол.
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Инвестиционното предложение е ново за политиката на фирмата.
2. Описание на основните процеси.
Основни производствени процеси във фирмата са – екструдиране на полистиролно фолио,
формоване на изделия за еднократна употреба. Обща използвана площ 7712 кв.м.
Капацитетът на двете мелници е 350 тона годишно. Двете мелници ще бъдат разположени в

съществуващо складово помещение в района на фирмата в полуземен етаж с обща разгърната
площ 150 кв.метра. С инвестиционното предложение ще затворим производственият процес
смилане и гранулиране на полистиролни отпадъци и вкарването им по определена технология
отново в производството.
Ще използваме съществуваща инфраструктура.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на
въздействие на обекта на инвестиционното предложение
Инвестиционното предложение не противоречи с предвижданията на действащият план и е в
съответствие с предвижданията на устройствената зона. УПИ-то се намира в „Промишлена зона”
на гр. Ботевград.
4. Местоположение:
Имотът за реализация на инвестиционното предложение се намира в урбанизирана територия.
Имотът е застроен с производствени сгради на фирмата.
С местоположение: гр. Ботевград, област Софийска, община Ботевград, бул. Цар Освободител
№32, планоснимачен №УПИ – ІІ, кв.207 по действащият план на „Промишлена зона” на гр.
Ботевград.
Няма изменение в кадастралната карта на поземлен имот с индентификатор 05.815.303.86 на
кадастралната карта на гр. Ботевград.
Най-близко разположената, но извън землищната граница на гр. Ботевград до имота зона от
Националната екологична мрежа е защитена зона „Етрополе-Байлово” за опазване на природните
местообитания и на дивата природа и фауна с идентификационен код BG 0001043, съгласно
Директива

92/43/ЕЕС. Независимо, че част от землището на гр. Ботевград попада

в ЗЗ

„Етрополе-Байлово”, имотът за реализация на инвестиционното предложение е на голямо
разстояние от границата на зоната.
Обектът не попада в обхвата на водоизточници, находища на минерални води и СОЗ в община
Ботевград.
На терена няма природни ресурси.
Не се откриват данни за наличие на терена на антропогенни ресурси - археологически,
архитектурни, художествени, на единични и групови паметници на културата, определени по
реда на Закона за паметниците на културата и музеите.
Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура, поради
факта, че имота граничи с главна улица и подходът е обезпечен.
Не се очаква трансгранично въздействие.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
Електрозахранване: Имотът, респективно съществуващите сгради, са със съществуващо
електрозахранване.
Водоснабдяване и канализация: Имотът, респективно съществуващите сгради, са със
съществуващо водоснабдяване и отвеждане на отпадните води, чрез обществено водоснабдяване
с ВиК оператор.
6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността:
От дейностите не се очаква да се емитират опасни химически вещества.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
От дейностите не се очаква да се емитират емисии на вредни вещества.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
Със съоръженията не се генерират отпадъци, а се преработва /смила и гранулира/ производствен
отпадък, който се вкарва по определена технология заедно със свеж материал отново в
производството.
9. Отпадъчни води:
Битовите отпадъчни води се отвеждат и заустват в уличната канализационна мрежа.
10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
На площадката на фирмата не съществуват опасни химически вещества.
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на
глава шеста от ЗООС.
ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)
Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на
възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ
начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
Инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на дружеството:
http://nachevood.com/novini/
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт
права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
- копие от кадастрална карта
4. Електронен носител - 1 бр.

5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна
форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на
посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран
пощенски оператор.

Дата: 24.06.2020 г.

Уведомител: …………………………
(подпис)

