Изх. № КОС-01-1577
гр. Стара Загора, 02.06.2014 г.
ДО
ИНЖ. ПЕТЪР ПЕТРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ТЕЦ „ БРИКЕЛ” ЕАД
ГР. ГЪЛЪБОВО
КОПИЕ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ
ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН – ПЛОВДИВ
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО

ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно намерение за „Изграждане и въвеждане в
експлоатация на два кондензационни блока за производство на електроенергия с номинална
топлинна мощност 1000MW” в землището на гр. Гълъбово и с. Обручище, кв. 502 и 503, УПИ
I-1, кв. 502, кв. 513 по плана на „Брикел” ЕАД
УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,
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 прилагане разпоредбите на Глава Шеста на Закона за опазване на
околната среда.
Във връзка с прилагане разпоредбите на Раздел III, Глава шеста от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС) и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомяваме, че
инвестиционното предложение е включено в Приложение № 1 – т. 2.1 „Топлоелектрически
централи и други горивни инсталации с номинална входяща топлинна мощност 50 MW
или повече“ и т. 38 „ Всяко изменение или разширение на инвестиционно предложение,
посочено в приложението, когато това изменение или разширение самостоятелно достига
критериите, ако има такива, посочени в приложението към чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС. За
тези инвестиционни предложения задължително се извършва ОВОС. Компетентният орган за
вземане на решение е Директора на РИОСВ съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС.
Следващите действия, които трябва да предприемете, са:
–

Да осигурите изработване на задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС
според изискванията на чл. 95, ал. 2 от ЗООС. Заданието за обхвата на ОВОС трябва да
отговаря по съдържание на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС. Възложителят изготвя
справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и не приетите бележки

и препоръки. След провеждането на консултациите инвеститорът възлага
изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието по чл. 10 ал. 3 от
Наредбата за ОВОС и изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.
-

Да проведете консултации по заданието с компетентните органи по околна среда –
РИОСВ Стара Загора, Басейнова дирекция – Източнобеломорски район гр. Пловдив,
РЗИ – гр. Стара Загора и с други специализирани ведомства и обществеността.

-

Да възложите изготвянето на доклад за ОВОС (въз основа на заданието, по което са
проведени консултации) на колектив от експерти с ръководител съгласно чл. 83 на
ЗООС.

-

Съгласно чл. 10, ал. 6 от Наредбата за ОВОС възложителят писмено заявява
намерението си към доклада за ОВОС да се приложи оценката по чл. 99а, ал. 1от ЗООС
при провеждането на консултации по изработеното задание за обхват и съдържание на
доклада за ОВОС.

ІІ. По отношение прилагане разпоредбите на Глава Седма на Закона за опазване
на околната среда.
Изграждане и въвеждане в експлоатация на два кондензационни блока за производство
на електроенергия с номинална топлинна мощност 1000MWе в обхвата на Приложение № 4 на
ЗООС към чл. 117, ал. 1. Съгласно чл. 118, ал. 1 за изграждането и експлоатацията на
инсталацията е необходимо издаването на комплексно разрешително.
За експлоатация на ТЕЦ „Брикел” ЕАД гр. Гълъбово е издадено комплексно разрешително №
40-Н1/2011г. по чл. 117 ал. 1 от ЗООС, изменено и актуализирано 2013г. Във връзка с
промените, които планирате в работата на инсталацията е необходимо да уведомите
Изпълнителния Директор на ИАОС гр. София.
На основание чл. 118, ал. 2 изключение от чл. 118, ал. 1 се допуска за инсталации и
съоръжения, за които е завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането
на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99 а – извършена оценка на прилагането
на НДНТ. В този случай, Комплексното разрешително е задължително за въвеждането на
инсталациите и съоръженията в експлоатация.

ІІІ. По отношение прилагане
разнообразие (ЗБР).

разпоредбите на Закона за биологичното

Така заявено намерение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба 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) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с предмета и целите на
опазване на горецитираните защитени зони, което по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от
Закона за биологичното разнообразие, се извършва чрез процедурата по глава шеста от ЗООС.
Според представената информация и след извършената проверка се установи, че площадката на
инсталацията не засяга защитени зони. Съгласно представената информация, инвестиционното
предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии
(ЗЗТ). Площадката, на ТЕЦ„Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово, не попада в границите на защитена
зони по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) Най-близко разположените
защитени зони са " Язовир Розов кладенец” с код BG0002022, която отстои на 0,5 км, BG
0000425 „Река Съзлийка” на 1,5 км от площадката предвидена за реализирана на ИП.

След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.3 и 4 от горецитираната
Наредба, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното
предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в
защитените зони, поради следните мотиви:
1. Площадката предвидена за реализация на инвестиционното предложение попада в имот с
начин на трайно ползване „производство на топлоенергия” и начин на трайно предназначение
“урбанизирана територия”.
2. Имотът на топлоелектрическата централа е без наличие на естествена флора и фауна.
Площадката е силно антропогенизирана и не може да бъде допълнително увредена.
3. Не се предвиждат изграждането на нови пътища или промяна на съществуващата пътна
инфраструктура, както при строителството така и при експлоатацията.
4. Няма да се заемат нови земеделски земи.
5. На терена няма локализирани природни местообитания включени в Приложение № 1 от ЗБР
или популации и/или гнездови колонии на видове предмет на опазване в защитените зони от
мрежата Натура 2000.
6. Отдалечеността от защитените зони, характерът и местоположението на ИП не предполага
въздействие върху същите, включително увреждане (унищожаване) на ключови елементи от
тях.

С уважение,
МАРИЯ ХРИСТОВА
Директор на РИОСВ Стара Загора

