РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
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ДО
Г-Н СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Г-ЖА ДИМКА СЛАВОВА
КМЕТ НА КМЕТСТВО С. МЛАДОВО

Относно: Постъпило в РИОСВ Стара Загора уведомление за инвестиционно
предложение.
УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ, УВАЖАЕМА Г-ЖО СЛАВОВА,
На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал.2 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната
среда /Наредбата за ОВОС/ Ви уведомяваме, че в РИОСВ-Стара Загора е постъпило
уведомление за „Изграждане на площадка за временно съхранение и третиране на отпадъци
от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и пластмаса” в поземлен имот с идентификатор 000357, с.
Младово, общ. Сливен.
Според изискванията на чл. 4, ал. 2 от горецитираната Наредба съответната
община/рйон/кметво, обявява инвестиционното предложение на интернет страницата си (ако
има такава), или на обществено достъпно място в срок до 3 дни от получаване на
уведомлението, за което предоставя информация на компетентния орган.
Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение, чрез Системата за
електронен обмен на документи на община Сливен и на хартиен носител на кметство с.
Младово.

ПЛАМЕН ЙОРДАН
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rp. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.oov.bo. mall: officeiasstz.riew.gov.bg
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Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО
ОКОЛНАТА СРЕДА И СОЛИТЕ
СТАРА ЗА: ОРА

до
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

е< *
от ПИВ ПЛАСТ ЕООД

ЕИК: 119678090
седалище и адрес на управлението: област Сливен, община, Сливен, гр. Сливен, ул. Одрин 4
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти):
Петър Великов Динев
служ. тел.: 0884493959

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от ПИВ ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 119678090, област Сливен, община, Сливен, гр. Сливен, ул. Одрин 4,
служ. тел.: 0884493959

(име, адрес и телефон за контакт)

област Сливен, община, Сливен, гр. Сливен, ул. Одрин 4
(седалище)

Пълен пощенски адрес: област Сливен, община, Сливен, гр. Сливен, ул. Одрин 4
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): служ. тел.: 0884493959
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Петър Великов Динев
Лице за контакти: Петър Великов Динев, служ. тел.: 0884493959
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УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ПИВ ПЛАСТ ЕООД, ЕИК 119678090, област Сливен, община, Сливен,
гр. Сливен, ул. Одрин 4, има следното инвестиционно предложение:

Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали и
отпадъци от пластмаса, складово помещение с площ 256 кв.м, в рамките на имот
с идентификатор 000357, с. Младово, общ. Сливен, обл. Сливен.,
Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
Предвижда се третиране на отпадъци от черни и цветни метали и пластмаса в рамките
на склад 256 кв.м, рамките на имот 000357, с. Младово, общ. Сливен, обл. Сливен.
Отпадъците от черни и цветни метали и пластмаса са неопасни отпадъци, като е
предвидено основно тяхното временно съхранение до предаването им за по-нататъшно
екологосъобразно третиране, на лица съгласно разпоредбите на ЗУО. За посочените
отпадъци се предвиждат и операции по предварително третиране ограничаващи се до
ръчно сортиране и пренареждане, разделяне по вид и състав, в редките случаи ако се
налага това.
Не се предвиждат каквито и да е други операции с отпадъци, освен горе описаните.
Площадката е съвместима за тези дейности, като за същата е преценено въздействието
върху околната среда, за предприятие за третиране на пластмасови отпадъци, като
имайки предвид добавката на дейности с отпадъци от черни и цветни метали търговска дейност, промяната се отчита като несъществена. Обекта е действащ с
издаден per. док. по реда на ЗУО за площадка за събиране на пластмасови отпадъци.
Консолидиран вид на отпадъците които ще се третират се представя с таблицата, подолу:

№

Вид на отпадъка
Код

Наименован

Дейности,

К-во

кодове

{тон/

ие

1

Произход

год.)

2

3

4

5

2

1.

02 0104

Отпадъци от
пластмаса

R12 - размяна на отпадъците за 100
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а” - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
2.

02 0110

Метални
отпадъци

R12 - размяна на отпадъците за 50
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
3.

07 02 13

Отпадъци от
пластмаси

R12 - размяна на отпадъците за 100
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13- съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
4.

12 0101

Стърготини,
стружки и
изрезки от
черни метали

R12 - размяна на отпадъците за 30
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
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5.

12 0104

Прах и
частици от
цветни
метали

R12 - размяна на отпадъците за 20
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
6.

12 0105

Стърготини,
стружки и
изрезки от
пластмаса

R12 - размяна на отпадъците за 100
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
7.

8.

12 0103

12 0102

Стърготини,
стружки и
изрезки от
цветни
метали

R12 - размяна на отпадъците за 30
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

Прах и
частици от
черни метали

R12 - размяна на отпадъците за 20
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
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9.

15 0102

Пластмасови
опаковки

R12 - размяна на отпадъците за
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

100

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
10.

16 0117

Черни метали

R12 - размяна на отпадъците за 50
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
11.

16 0118

Цветни
метали

R12 - размяна на отпадъците за 30
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
12.

16 0119

Пластмаси

R12 - размяна на отпадъците за 100
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
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13.

17 02 03

Пластмаса

R12 - размяна на отпадъците за 100
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
14.

17 04 01

Мед, бронз,
месинг

R12 - размяна на отпадъците за 20
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
15.

17 04 02 Алуминий

R12 - размяна на отпадъците за 200
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
16.

17 04 03

Олово

R12 - размяна на отпадъците за 5
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
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17.

17 04 04

Цинк

R12 - размяна на отпадъците за 5
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
18.

17 04 05

Желязо и
стомана

R12 - размяна на отпадъците за 50
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
19.

17 04 06

Калай

R12 - размяна на отпадъците за 5
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
20.

17 04 07

Смеси от
метали

R12 - размяна на отпадъците за 50
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
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21.

17 0411

Кабели,
различни от
упоменатите
в 17 04 10

R12 - размяна на отпадъците за 5
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - ”л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
22.

19 10 01

Отпадъци от
желязо и
стомана

R12 - размяна на отпадъците за 50
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
23.

19 10 02

Отпадъци от
цветни
метали

R12 - размяна на отпадъците за 20
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
24.

19 12 02

Черни метали

R12 - размяна на отпадъците за 50
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
Образуване
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25.

19 12 03

Цветни
метали

R12 - размяна на отпадъците за 20
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
26.

20 0139

Пластмаси

R12 - размяна на отпадъците за 100
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване
27.

20 0140

Метали

R12 - размяна на отпадъците за 50
оползотворяване по който и да е
от методите по букви "а" - "л" код.

От физически и
юридически лица

R13 - съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите по букви "а" - "м",
освен временното съхраняване
до събирането им от мястото на
образуване

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:
Наличния сграден фонд е отразен в приложената документация, скица, извадка от ПУП,
план за застрояване, като ще се ползва склад с площ 256 кв.м. За обекта в контекста на
разрешени дейности с пластмасови отпадъци е с действащ регистрационен документ.
При включване на дейности с ОЧЦМ, и преминал превантивен контрол, следва да се
премине към процедура за издаване на разрешителен документ по реда на ЗУО.
Предвид последното, добавяне на дейности с ОЧЦМ, се подава настоящото
уведомление.
Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура, газопровод, водопровод. Не се
предвиждат взривни и изкопни работи, понеже обекта е обособен инфраструктурно.
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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:
Обекта е с влязал в сила ПУП, действаща площадка за събиране на отпадъци от
пластмаса, отреден за производствени и складови дейности. Не се засягат елементи на
Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и
територии за опазване на обектите на културното наследство. Настоящото се заявява във
връзка с процедура за превантивен контрол и произнасяне на компетентния орган.
4. Местоположение:
(населено

memo,

община,

квартал,

поземлен

имот,

като

за

линейни

обекти

се

посочват

засегнатите

общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проещионни UTM координати в 35 зона в БГС2005,
собственост, близост до или засягаме на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна
защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано транегранично въздействие, схема на нова
или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

>
>

населено място - населени места на територията на Р. България;
община - Сливен
> поземлен имот - 000357
> собственост-частна;
> близост или засягане на защитени територии - няма данни за наличие на
местообитания на видове растения или животни на територията или в близост до
нея, включени в Приложение №1 и Приложение №2 на Закона за биологичното
разнообразие /ДВ, бр.77/2002 г., с последващи изменения/.
> Територии за опазване на обектите на културното наследство - В границите на имота
и около него няма паметници на културата и експлоатацията на площадката не
следва да засяга такива паметници.
> очаквано транегранично въздействие - НЕ
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиИ 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)

Обекта

е обезпечен

инфраструктурно.

Естеството на

прилаганите дейности

не

предполага генериране на производствени отпадъчни води. За питейни нужди ще се
ползва бутилирана вода от търговската мрежа.
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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:
Ще се извършват дейности с кодове и количества, съгласно таблицата по-горе, като не се
очаква емитиране на каквито и да е било вредности.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
Ще се извършва само временно съхранение на пластмасови отпадъци, затова не се
очаква емитиране на каквито и да е било вредности.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното
третиране:
От обекта ще се генерират единствено битови отпадъци от персонала - до 3 работника,
като годишното им количество няма да е повече от 500 кг., същите се обслужват от
въведената в общината система за организирано сметосъбиране и извоз.
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.)

Естеството на прилаганите дейности не предполагат генериране на производствени
отпадъчни води. На обектите на които се работи, не се очаква замърсяване на водите
(повърхностни и подземни).
По отношение на производствения характер на дейностите, въздействието върху
компонент води се определя като незначително.

1. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 996 от 300С се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в
предприятието/съоръжението съгласно приложение Ns 1 към Наредбата за предотвратяване но големи аварии и ограничаване
на последствията от тях)

Предвид естеството на работа на инсталацията, тя не предполага ползването на химични
вещества и смеси, респективно няма да се съхраняват такива.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем,
по реда на глава шеста от ЗООС.
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Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да
се извършва преценка.
II. Друга информация (не е задължително за попълване)
Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от
ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в
приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или
програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):
От компетентност на РИОСВ.
Прилагам:
1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет
страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово
осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1
от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или
административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на
инвестиционно предложение - неприложимо
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1.

допълнителна

информация/документация,

поясняваща

инвестиционното

предложение;
3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в
електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната
услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез
лицензиран пощенски оператор.

Дата: 7.2.2020 г.
(подпис:)
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