Изх. № КОС 01 – 1257
гр. Стара Загора, 24.04.2014 г.
ДО
„ЛЕМПРИЕР УУЛ“ ЕООД
ГР. СЛИВЕН, ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА
Сградата на Е. Миролио“ ЕАД
КОПИЕ:
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ“ НА МОСВ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА
Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на предприятие
за преработка на сурова вълна с капацитет до 12 000 т/год. сурова вълна.
УВАЖАЕМИ Г-Н ДЮРАН,
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. 16 „Инсталации за
предварителна обработка (дейности, като измиване, избелване, мерцелизиране) или
багрене на влакна и/или текстил с капацитет над 10 т на денонощие“ към чл. 81, ал. 1, т. 1
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 възложителят трябва да предприеме, са:
-

-

-

Да осигури 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. Инвеститорът 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 проведе консултации по заданието с компетентните органи по околна среда –
РИОСВ, Басейнова дирекция – Източнобеломорски район гр. Пловдив, РЗИ – гр.
Сливен и с други специализирани ведомства и обществеността.
Да възложи 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.

ІІ. По отношение прилагане разпоредбите на Глава Седма на Закона за опазване
на околната среда.
Инсталациите за преработка на сурова вълна с капацитет до 12 000 т/год. е в обхвата на
Приложение № 4 т. 6.2 на ЗООС към чл. 117, ал. 1. Съгласно чл. 118, ал. 1 за изграждането и
експлоатацията на инсталацията е необходимо издаването на комплексно разрешително.
Компетентен орган за издаването му е Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по
околна среда гр. София . За издаване на комплексно разрешително възложителят подава
заявление до компетентния орган по реда на чл. 122 ал. 2 от ЗООС, след издаване на решение
по ОВОС.

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

Инвестиционното предложение 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, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп., ДВ, бр. 3/2011 г./ и подлежи на процедура по оценка за
съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираните 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 горивната инсталацията не засяга
защитени зони. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не засяга
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Площадката не
попада в границите на защитена зони по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
Най-близко разположената защитена зона е “Каменски баир” с код BG0002059, която отстои на 4
км югоизточно от площадката предвидена за реализирана на ИП.
След преглед на представената документация и на основание чл.40, ал.3 и 4 от горе
цитираната 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
трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване –за
друг вид производствен, складов обект, в индустриалната зона на гр. Сливен.
2. Имотът е без налична 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 (4 км), 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

