
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА 

 

„Осъм“ АД, общ. Ловеч, гр. Ловеч 5500, кв. ”Северна индустриална зона” има следното 

инвестиционно предложение:  

Обособяване на площадка за предварително съхраняване на отпадък с код 10 09 08 и 

наименование „Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 

10 09 07*” 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

С Комплексно разрешително (КР) № 581-Н0/2020г. на „Осъм” АД е разрешено да извършва 

предварително съхраняване на отпадък с код 10 09 08 и наименование „Използвани леярски сърца, 

матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07*”. 

Предварителното съхранение се извършва на Площадка №1 обозначена на Приложение II.7.4-1 

към Заявлението за издаване на КР. 

До настоящия момент образуваният от дейността на дружеството отпадък с код 10 09 08 е 

предаван на външни фирми само за обезвреждане поради липса на възможности за оползотворяване.  

В своята политика по отношение на отпадъците, „Осъм” АД се ръководи от йерархията, 

определена в Закона за управление на отпадъците. 

В тази връзка дейността на фирмата е насочена към максимално оползотворяване на отпадъците, 

чието образуване не може да бъде предотвратено чрез повторна употреба, рециклиране или 

използването им по друг начин. 

Физическите и химическите характеристики на отпадък с код 10 09 08 позволяват неговото 

последващо оползотворяване в циментовата индустрия, за което „Осъм” АД е сключила договори за 

предаване на външни фирми.  

Във връзка с това се налага обособяване на нова площадка за предварително съхраняване на 

отпадъка, което не променя разрешеното в КР количество на образувания отпадък с код 10 09 08, а е 

свързано единствено и само с организационни дейности по предаването му за оползотворяване.  

Предвижда се новият терен за предварително съхранение да се разположи в северния край на 

площадката на фирма „Осъм”АД. Обозначен е като Площадка №6 на актуализираната схема 

30.Приложение номер II.7.4.-1 от заявлението за издаване на комплексно разрешително (Приложение 

№3).  

Обособяването на площадката за предварително съхранение на отпадък с код 10 09 08 не може 

да се отнесе към нито една от дейностите, които са посочени в Приложение № 1 или Приложение 

№ 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 



 

 

 (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново 

инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност 

съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема 

дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Площадката за предварително съхранение на отпадък с код 10 09 08 ще бъде разположена на 

площадката на фирма „Осъм” АД и не е свързано с изграждане на нова техническа инфраструктура, 

не са предвидени изкопни работи и ползване на взрив. Няма необходимост от други свързани с 

основния предмет спомагателни или поддържащи дейности.  

Максимален капацитет на площадката: 

 Количество – 3000 t; 

Площ - 3000  m2;  

Описание на условията и начина на съхранение: 

 Площадката ще бъде с трайна настилка бетон, ясни надписи за вида на отпадъците които се 

съхраняват. 

 Съхраняването на отпадъка ще се извършва в насипно състояние. 

- Наличие на ограда – да; 

- Наличие на вътрешна площадка за престой на автомобилите – да; 

- Разстояние до инсталацията  –  135 m,  

- Обозначения и разстояние до най-близката сграда – 21  m; 

- Начин на достъп до площадката – мотокар, камиони; 

- Наличие и състояние на противопожарната система на площадката – не; 

- Наличие и система за измиване на контейнерите – не се предвижда; 

- Наличие и състояние на система за събиране на отпадъчните води на площадката – не, няма връзка 

с канализация, бетониран под. 

- Наличие на абсорбенти за събиране на разливи от площадката – да; 

- Попада ли съхранявания материал в обхвата на действие на Наредба за предотвратяване на големи 

аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях – не; 

- Наличие на площадката на резервоари за съхранение – не; 

- Към инсталация за изгаряне на отпадъци ли принадлежи площадката – не; 

- Съхраняват ли се на площадката анатомични, болнични, или клинични отпадъци – не; 

 

Площадката ще отговаря на изискванията на законодателството по опазване на околната среда. 

Площадката ще бъде използвана за съхранение на отпадък с код 10 09 08 преди предаването му 

на външни фирми за оползотворяване.  

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 



 

 

Обособяването на площадката за предварително съхранение на отпадък с код 10 09 08 не е 

свързано с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности. Няма 

необходимост от издаване на съгласувателни / разрешителни документи по реда на специален закон.  

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM 

координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за 

опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на 

нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

Местоположение – Община Ловеч, гр. Ловеч 5500, кв.”Северна индустриална зона”. 

Площадката за предварително съхранение на отпадък с код 10 09 08 ще бъде разположена на 

производствената площадка на фирма „Осъм” АД – поземлен имот с идентификатор 43952.502.100. 

Прилагаме копие от скица №15-361920-28.07.2017г. (Приложение №2). 

Не се засяга използването на територии за опазване на културното наследство, защитени зони по 

смисъла на Закона за биологичното разнообразие, нито защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии.  

Няма промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или 

подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от 

изграждане на нови) 

При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат използвани природни ресурси. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или 

опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Не се очаква емитиране на приоритетни/или опасни вещества, при които се осъществява или е 

възможен контакт с води. 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отделяне на поток от емисии на 

вредни вещества във въздуха. Не се предвижда изграждане на изпускащи устройства.  

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъци.  



 

 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и 

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и 

др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна 

изгребна яма и др.) 

При реализацията на инвестиционното предложение няма да се отделят отпадъчни води.  

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

Не се очаква промяна в наличните опасни химични вещества на площадката на „Осъм” АД в 

резултат на реализацията на инвестиционното намерение.  

  


