Изх. № КОС – 01 - 1979
гр. Стара Загора, 24.06.2014 г.
ДО
Д-Р ГАЕТАНО РИМИНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„Е.МИРОЛИО” ЕАД
ГР. СЛИВЕН
КВ. „ИНДУСТРИАЛЕН”
КОПИЕ:
МОСВ ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ”
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
НА ВАШ ИЗХ. № R576/12.06.2014г.
ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение с вх. №1979/13.06.2014г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РИМИНИ,
Представеното уведомление по чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) приемаме
и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40,
ал. 1 от същата.
На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС Ви информираме за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС):
Съгласно представената информация, предвиждате изграждане на инсталация за
щампиране на платове в цех „Апретура” , реконструкция и модернизация на ПСОВ с цел
подобряване на заустваните показатели. Инвестиционното предложение ще се реализира на
територията на инсталацията собственост на възложителя УПИ , парцел V, кв.22 Индустриална
зона гр. Сливен.
Предвидените мероприятия за изграждане на допълнителна линия за щампиране, както и
рехабилитацията и модернизацията на ПСОВ представляват изменение в производствената
дейност на дружеството. Съгласно чл. 93, ал.1, т. 3 на ЗООС инвестиционното предложение е
предмет на преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху
околната среда (ОВОС). Като отчитаме същността на изменението, и във връзка с прилагане
разпоредбите на чл.82 ал. 3 от ЗООС намираме за наложително, съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС,
степента на въздействие върху околната среда от реализация на инвестиционното предложение да
бъде оценено чрез процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание чл. 94, ал. 2, от ЗООС, компетентен
орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ Стара Загора
За извършване на преценката за необходимостта от ОВОС на инвестиционното
предложение трябва да предприемете следните действия и да представите в РИОСВ Стара
Загора:
1. писмено искане до директора, придружено с един екземпляр от информацията по
приложение № 2 от Наредбата по ОВОС на хартиен и два екземпляра на електронен
носител,

2. доказателства за изпълнението на задълженията по чл. 4, ал. 2 (уведомяване на кмета на
населеното място и засегнатото население),
3. информация относно обществения интерес към инвестиционното предложение,
ако такъв е бил проявен. За изясняване на обществения интерес:
 възложителят предоставя копие на хартиен и електронен носител на приложение № 2
от Наредбата за ОВОС на съответната община и поставя съобщение на своята интернет
страница и/или по друг подходящ начин за 14 дни и осигурява достъп до информацията
за изразяване на становища;
 съответната община и кметство, в срок до 3 дни след получаване на информацията,
осигурява обществен достъп до нея за 14 дни, като поставя съобщение за достъпа до
информацията и за изразяване на становища от заинтересувани лица на интернет
страницата си (ако има такава) и на обществено достъпно място. В срок до 3 дни след
изтичане на определения срок съответната община и кметство изпращат служебно
резултатите от обществения достъп, в т.ч. по начина на осигуряването му, на РИОСВ
Стара Загора.
4. документ за платена такса съгласно чл. 1, ал. 5 от Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на околната среда и водите, утвърдена с ПМС
№ 136 / 13. 05. 2011г. по сметка:
Получател: РИОСВ Стара Загора,
IBAN: BG 80 UNCR 7630 3100 1161 81
BIC: UNCR BGSF
Уни Кредит Булбанк Стара Загора
основание: ПМС № 136 / 13. 05. 2011г., чл. 1 ал. 5, т. 1
сума: 500 лв.

ІІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие:
От направената справка се установи, че така описания имот не попада в границите на
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони
по чл. 6 от Закона за биологично разнообразие.
Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31, ал. 4, във връзка с
ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата и подлежи на
оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположената
защитена зона.
След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС,
въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на
отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни
местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко
разположените защитени зони.
III.

По отношение на изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС:

За експлоатация на инталацията на „Е.Миролио” ЕАД, гр. Сливен е издадено комплексно
разрешително № 107- Н1/2009г. по чл. 117 ал. 1 от ЗООС. Във връзка с промените, които
планирате в работата на инсталацията е необходимо да подадете в МОСВ и ИАОС
информация относно актуализиране и/или преразглеждане на комплексното Ви разрешително.

МАРИЯ ХРИСТОВА
Директор на РИОСВ Стара Загора

