
ай
ОБЩИНА СВИЩОВ

|

:

|
|

:

Изх. Хо аадощакедо 29 77 202г1.

: до
Е Г-ЖА МАЯ РАДЕВА
; ДИРЕКТОР РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

УЛ. “НИКОЛА ГАБРОВСКИ” Ж 68
| ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Приложно изпращам Уведомление за инвестиционно предложение за Проект
„Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил
Левски“, находящ се на ул. „Плевенско шосе“ Хе5, град Свищов“ по процедура
„Модернизация на образователна среда“ към Националния план за възстановяване
и устойчивост на Република България.
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Съгласно изискваниятана чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление Хо 59 на
Министерския съвет от 2003 г. информацията за инвестиционното предложение е
публикувана на интернет страницата на община Свищов за запознаване на засегнатото
население.

Прилагам:
1. Инвестиционното предложение на 1 бр. електронен носител;
2. Проект за изпълнение на инвестиционното предложение на 1 бр. електронен носител.
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- Иван Калчев
ст. експерт „Екология“
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Заличени данни на основание чл.4 и следващите от ОРЗД
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Приложение Фе 2 към чл. бот
Наредбатаза условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда

Информацияза преценяване на необходимостта ост ОВОС

1. Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище

ОБЩИНА СВИЩОВ

адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски" Хе. 2; БУЛСТАТ: 000133965

2. Пълен пощенски адрес
град Свищовп. код 5250, област Велико Търново, ул. „Цанко Церковски" Ж 2,

3. Телефон, факс и е-шаП
0631/6-06-88, факс: 0631/6-05-04, е-тай: обзипа(Фзувоу. Бг;

4. Лице за контакти
инж. Пламен Петков - Директор дирекция „Инвестиционна политика, кадастър и

техническо обслужване” към Община Свищов, тел. 0885 880 978, е-та:
обзипа(Фзмзмоу Бе:

ПЕ Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението

Проект „Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ
„Васил Левски“, находящ се на ул. „Плевенско шосе“ Хе5, град Свищов“ по процедура
„Модернизация на образователна среда“ към Националния план за възстановяване и

устойчивост на Република България.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
С Наредба Хе7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради на МРРБ се определят

минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите
изисквания за енергийна ефективност и техническите правила и норми за проектиране
на топлоизолацията на сгради и референтните стойности на коефициента на

топлопреминаване през ограждащите конструкциии елементи.
Обследването е извършено на основание на НАРЕДБА Ж Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.

за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради и НАРЕДБА Ж Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за

разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на

обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна
енергия и придружаващите ги методики са регламентирани в Наредба М15 от 2005г.
към ЗЕ.

Целта на проведеното обследване за енергийна ефективност е да се направи анализ
на енергопотреблението на разглежданата сграда, да се предвидят конкретни мерки,
водещи до намаляване на това енергопотребление при запазване или възстановяване
комфорта на обитаване.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейностив обхвата
на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други
предложения.

Общ устройствен план - Свищов
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
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5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по
време на строителството.

Обектът се намирав гр. Свищов.
Съгласно одобрената със Заповед Хо РД-18-10/12.02.2009 г на Изпълнителния

директор на АГКК кадастрална карта на град Свищов обществено-обслужващите
сгради /комплексно построена, свързана група от сгради - „Детска градина/Ясла“/ са
разположени в поземлен имот 65766.701.4136 с площ от 4983 кв.м.

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 Фо 3 към ЗООС.

Не се очаква да са налични опасни вещества от приложение Хе. 3 към ЗООС.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на

закриване, възстановяване и последващо използване.

9. Предлагани методиза строителство.
Нямада се извършва строителство.

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

експлоатацията.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и незначителни

количества твърди отпадъци: опаковкиот хартия, картон, полиетилен и други.
Дейностите по управлението и третиранего на генерираните отпадъци ще се

извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове.

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

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение
(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасянена енергия,
жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Няма.

16. Риск от аварии и инциденти.

Ш. 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 дотях.
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парвРе ФА Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето
на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

4. Чувствителни територии,вт. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръжениятаза питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нуждиидр.; Национална екологична мрежа.

ТУ. 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.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на

разположенитев близост до обекта на инвестиционното предложение.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и

дълготрайно, постоянно и временно, положителнои отрицателно).

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

6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

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.

8. Трансграничен характер на въздействията.
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Приложение Ж2 към чл. бот
Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

1 Информация за контакт с възложителя:
1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище

ОБЩИНА СВИЩОВ

адрес: гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски" Ж 2; БУЛСТАТ: 000133965

2. Пълен пощенски адрес
град Свищов п. код 5250, област Велико Търново, ул. „Цанко Церковски" Хе 2

3. Телефон, факс и е-тшаП

0631/6-06-88, факс: 0631/6-05-04, е-тай: обзиша(зуоу.Ье.
4. Лице за контакти
инж. Пламен Петков - Директор дирекция „Инвестиционна политика, кадастър и

техническо„обслужване” към Община Свищов, тел. 0885 880 978,>с-па:
обзиипа(Фзмзщоу Бе.

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

Проект „Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ
„Васил Левски“, находящ се на ул. „Плевенско шосе“ Хо5, град Свищов“ по процедура
„Модернизация на образователна среда“ към Националния план за възстановяване и
устойчивост на Република България.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
С Наредба Хо7/2004 г. за енергийна ефективност на сгради на МРРБ се определят

минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите
изисквания за енергийна ефективност и техническите правила и норми за проектиране
на топлоизолацията на сгради и референтните стойности на коефициента на
топлопреминаване през ограждащите конструкциии елементи.

Обследването е извършено на основание на НАРЕДБА Ж Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г.
за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните
спестявания на сгради и НАРЕДБА Ж Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за
разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на
обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна
енергия и придружаващите ги методики са регламентирани в Наредба Х15 от 2005 г.
към ЗЕ.

Целта на проведеното обследване за енергийна ефективност е да се направи анализ
на енергопотреблението на разглежданата сграда, да се предвидят конкретни мерки,
водещи до намаляване на това енергопотребление при запазване или възстановяване
комфорта на обитаване.

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.

Общ устройствен план - Свищов
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.



5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по
време на строителството.

Обектът се намира в гр. Свищов.
Съгласно одобрената със Заповед Хо РД-18-10/12.02.2009 г на Изпълнителния

директор на АГКК кадастрална карта на град Свищов обществено-обслужващите
сгради /комплексно построена, свързана група от сгради - „Детска градина/Ясла“/ са
разположенив поземлен имот 65766.701.4136 с площ от 4983 кв.м.

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 Ме 3 към ЗООС.

Не се очаква да са налични опасни вещества от приложение Хе. 3 към ЗООС.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

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

9. Предлагани методи за строителство.
Нямада се извършва строителство.

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

експлоатацията.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.
По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и незначителни

количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен и други.
Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се

извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните 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).

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.
Няма.

16. Риск от аварии и инциденти.

Ш. 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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21 Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето
на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

4. Чувствителни територии,в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони,
санитарно-охранителни зони около водоизточницитеи съоръжениятаза питейно-битово
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нуждии др.;: Национална екологична мрежа.

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

1. “Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните гактиви,
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.

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

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и

дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

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

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.


