Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 58 – ПР/2014 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 3, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от
Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 4, чл. 40 ал. 3 и ал. 4 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове,
програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на
защитените зони (Наредбата за ОС) и представената писмена документация от възложителя по
Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС
представено становище от Регионална здравна инспекция гр. Сливен

РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на съвместимост
с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Изграждане на инсталация за щампиране на платове в цех
„Апретура” и реконструкция и модернизация на ПСОВ” в УПИ V, кв. 22, Индустриална зона
гр. Сливен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в
защитени зони
Възложител: „Е.Миролио” ЕАД, гр. Сливен, кв. „Индустриален”

МОТИВИ:
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения,
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на
околната среда, както и риск от инциденти:

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). Експлоатацията на инсталацията е съгласно условията в комплексно
разрешително КР № 107-Н1/2009г.

Според представената информация за преценяване необходимостта от извършване на
ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното
предложение предвижда монтиране и изграждане на допълнителна линия за щампиране, както
и рехабилитацията и модернизацията на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ).
Производствените машини за щампиране ще бъдат разположени в цех „Апретура“, който е
съществуващ, реконструиран и изграден от стомано - бетон и е с големина 14,000кв.м.
Суровините и материалите, които са необходими за дигиталното щамповане са както следва:
плат, бои, химикали и ТСС, стабилизатори и фиксатори. Количеството на използваните бои,
химикали и текстилно - спомагателни средства не е постоянна величина и зависи от избора на
десен, цвят, количество на щампирания материал. Характерното за щамповането е, че цялото
количество боя следва да се задържи (фиксира) върху плата.

Предвижда се количеството на щампирания плат да бъде както следва:
2015 г. - 1 000 000 м;
2016 г. - 2 500 000 м;
2017 г. - 3,5 - 4 000 000 м;
2018 г. - 5 000 000 м.
Линията за щампиране включва следните основни процеси:
-

Доставка на плат- ще се използва предимно плат собствено производство, както и при
необходимост, изработен на ишлеме или предоставен от клиент за щампиране;

-

Подготовка на плата за щамповане- плата, който ще се щампова се взема от зоната за
временно съхранение.Обикновено плата се движи по нареждане (рецепта, която включва
технологичния процес през коя машина да премине плата) в цех“Апретура.При
необходимост се разопакова и се зарежда в началото на линията.

-

Щамповане; - автоматичен процес при който, плата се зарежда в щампиращата машина и
чрез програма се задава вида на щампата и количеството на боите.

-

Пране Щампования плат постъпва в перални машини,където се пере,омекотява и др.

-

Сушене - изпраният плат постъпва в сушилня,където се изсушава и опъва до стандартна
ширина.

-

Довършителни операции - изсушеният плат постъпва за окачествяване от контролно прегледни машини.

-

Опаковане - след окачествяване плата се опакова и изпраща за заскладяване.

Складиране и експедиция -всеки опакован и окачествен плат се заскладява под
определен номер на артикула, метраж и т.н. и се поставя на стелажи в склада за готова
продукция и се подготвят в палети и се спедират до клиента.

Реконструкцията на ПСОВ представлява втори етап (2014-2020г.) от
модернизацията и ще включва:
- изграждане/реконструкция на секции за първична обработка,секция за биологично
окисляване,секция за преработка на кал и секция за помощни химични вещества;
- изграждане/дооборудване на ел.инсталацията;
подмяна на тръби с цел осигуряване на по - добър барботаж и др. Новопроектираната
пречиствателна станция ще бъде реконструирана така,че да има възможност при бъдещо
увеличаване на производството да се заустват отпадъчни води с капацитет до 4500 мЗ/ден.
 Пречиствателната станция на „Е.Миролио“ЕАД е изградена и предстоящите
дейности по реализиране на инвестиционното намерение са свързани с подобряване
на качеството на пречистването на отпадъчните води. Инсталирането на линията за
щампиране ще се реализира в съществуваща постройка – цех „Апретура” . В тази
връзка е направен извод, че обема и мащабността на инвестиционното предложение са
малки и реализацията му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
 Инвестиционното намерение ще се реализира на вече съществуваща площадка на
дружеството с всички издадени разрешения за строеж и одобрени с устройствен план. В
РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни предложения за
разглеждания район. Всичко това изключва възможността от увеличаване на
въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар.
кумулиране с други предложения.











Инвестиционното предложение предвижда подобряване пречистването на
производствените отпадъчни води и монтиране на линия за щампиране и не е
свързано с добив на подземни богатства и използване на невъзобновими природни
ресурси, което да доведе до трайни невъзстановими физически промени в района.
При реализирането на инвестиционното намерение ще се генерират отпадъчни води от
изпиране на щампирания плат, които биха довели до понижаване на показателите на
отпадъчните води на вход в пречиствателната станция, тъй като използваните бои ще се
задържат почти изцяло върху плата. Реализацията на инвестиционното предложение
ще окаже положително въздействие върху околната среда по отношение опазването
на водите, тъй като отпадъчните води на дружеството ще бъдат зауствани след по
ефективно пречистване в повърхностен воден обект – река Асеновска.
Експлоатацията на реализираното инвестиционно предложение не води до отделяне и
натрупване на нови видове и количества производствени и опасни отпадъци, не е
свързана с дейности, отделящи замърсени отпадъчни води. Пречистването на
производствените отпадъчни води и монтирането на линията за щампиране на платове
не е свързано с емитиране на замърсители в атмосферата и промяна качеството на
атмосферния въздух. При реализацията на инвестиционното предложение ще се
образуват минимални количества строителни ( от фундаментите на машините за
линията за щампиране) и битови отпадъци, които ще бъдат събрани и извозени на
място, определено от общината. При експлоатацията на обекта ще се образуват
известни количества битови отпадъци от обслужващия персонал, които ще се извозват
също на определено от общината място.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорта на околната среда. Характерът на инвестиционното предложение ще
предизвика натоварване и известен дискомфорт на околната среда при строителството,
свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините, което няма да
предизвика трайно въздействие върху населението на гр. Сливен, растителния и
животинския свят.
Известен риск от инциденти съществува при строителството и експлоатацията на
инвестиционното предложение, но при вземане на необходимите мерки, свързани със
стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат сведени до
минимум.
Площадката е водоснабдена и канализирана. Не се предвижда използването на
природни ресурси. Захранването на обекта с вода за питейно-битови нужди се
осъществява от съществуващ водопровод в района. Формираните битово-фекални
отпадъчни води се заустват в изградената в имота площадкова канализация и
градската канализационна система на гр. Сливен.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и
регенеративната способност на природните ресурси в района:
 Инвестиционното предложение ще се реализира в обхвата на Промишлена зона на
гр.Сливен. Имотът попада в УПИ парцел V, на квартал 22. Инвестиционното
предложение ще се реализира в границите на територията собственост на дружеството .
Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото
ползване на други земи и ползватели в района.Реализирането му ще се осъществи в
рамките на съществуващата площадка, намираща се в индустриалната зона на гр.Сливен.
В близост до площадката няма елементи от Националната екологична мрежа, подлежащи
на здравна защита. Всички строителни дейности ще се извършват само върху описания
имот. Няма да бъдат необходими допълнителни територии за разполагане на временни
дейности в периода на реализация на инвестиционното предложение. Качеството и
регенеративните способности на природните ресурси в района също няма да бъдат
засегнати.

III.

Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените
територии. Разглежданата площадка не засяга защитени зони от Европейската
екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената зона е „Сините камъни” с
код BG 0000164, предназначена за опазване на местообитанията и отстои на повече от
3 км на север от площадката. Според извършената оценка за съвместимост
реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно
въздействие върху предмета и целите на защита в защитената зона, която цели
дългосрочно опазване на биологичното разнообразие. Инвестиционното предложение
не засяга по никакъв начин ключови елементи на защитената зона и няма да увреди
съседни местообитания или популации на защитени видове.Според представената от
възложителя информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на
избраната площадка биологичното разнообразие е бедно, предвид урбанизираният
характер на околните площи. Фитоценозата е бедна и е съставена от вторично
съобщество, настанило се в резултат на сукцесионни процеси, свързани с
производствения характер на земята. Това води до извода, че екосистемите в
естествената околна среда на защитените със закон територии и местообитания,
планинските и гористите местности, районите в които нормите за качеството на
околната среда са нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии
на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за
паметниците на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със
специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат
засегнати и екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина,
комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост.







Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и
експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в
рамките на разглеждания имот УПИ V, кв. 22 индустриална зона гр. Сливен.
Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с добре изградена пътна
инфраструктура. Местоположението отговаря на санитарно - хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната среда. Това води до извода, че
засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще
се определя субективно от различните индивиди
Съгласно представено становище на Регионална здравна инспекция гр. Сливенс
изх. № ЗД-01-01-873/16.07.2014 г. при реализация на инвестиционното
предложение не се очаква въздействие и риск за човешкото здраве, при спазване
на нормативните изисквания за този вид дейност, българското и европейско
законодателство за опазване здравето на хората .
Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на
Република България.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:


Възложителят е уведомил за намерението си общ. Сливен, и засегнатото
население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност,
относно реализацията на инвестиционното предложение.

На основание чл. 93, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда
решението губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на издаването му
не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за
опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно
действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до
14 дни от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно –
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от
предоставянето му.

МАРИЯ ХРИСТОВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора

Дата: 30.07.2014 г.

