СЪОБЩЕНИЕ
ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.12/2016 г.),
Община Сливен съобщава на засегнатото население, че:
„АНХРИМА“ ООД СЛИВЕН
има следното Инвестиционно предложение за:
„ОБОСОБЯВАНЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ
ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСА В РАМКИТЕ НА ИМОТИ С
ИДЕНТИХФИКАТОРИ 67338.177.77, 67338.177.78, 67338.177.79, ГР. СЛИВЕН“

За контакти: 8800, гр. Сливен, ул. Жельо войвода №55
Лице за контакти: Христо Анастасов Анастасов: 0899157197
Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС е поместена на официалния
сайт на Община Сливен (http://www.sliven. bg), раздел Околна среда - Процедури по
ОВОС - точка 2 Обществен достъп до информацията по Приложение 2 от Наредбата за
ОВОС.
Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни след обявяване на
информацията по Приложение № 2 /до 16.04.2020г. вкл./ в Община Сливен, гр. Сливен
8800, бул.”Цар Освободител № 1, и/или в РИОСВ - Стара Загора, гр. Стара Загора
6000, ул. ”Стара планина”№ 2, п.к.143.

Отдел Екология
Община Сливен

Дата: 03.04.2020 г.

Информация
за преценяване на необходимостта от ОВОС
(Съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда,
обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., изм. ДВ. бр.З от 10 януари 2006г., изм. и доп. ДВ,
бр.80 от 9 октомври 2009 г. изм. и доп. ДВ, бр.29 от 16 април 2010 г., изм. ДВ бр.З от
11 Януари 2011г.)
Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса в
рамките на имоти с идентификатори 67338.177.77, 67338.177.78

67338.177.79,

гр. Сливен.
Възложител:
ЛНХРИМА ООД, ЕИК 119052528, област Сливен, община, Сливен, гр. Сливен,
ул. Жельо войвода №55, служ. тел.: 0899157197
Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Христо Анастасов
Анастасов

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с Възложителя:
АНХРИМА ООД, ЕИК 119052528, област Сливен, община, Сливен, гр. Сливен, ул.
Жельо войвода №55, служ. тел.: 0899157197
II. Характеристики на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението:
1.1. Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса в
рамките на имоти с идентификатори 67338.177.77, 67338.177.78
гр. Сливен.

67338.177.79,

№

Вид на отпадъка 1
Код
1

1

Дейности по
кодове2,3

Количество
(тон/год.)

Произход

Наименование
2

3

4

5

02 01 04

отпадъци от
пластмаси (с
изключение на
опаковки

R3 700
Рециклиране/възстановяв
ане на органични
вещества, които не са
използвани като
разтворители,
включително чрез
компостиране и други
процеси на биологична
трансформация
R12 —размяна на
отпадъците за
оползотворяване по който и
да е от методите с кодове
Rl - R11
R13 - Съхраняване до
извършване на която и да
е от операциите по
оползотворяване от R1 до
R12

Юридически лица

070213

отпадъци от
пластмаса.

700
R3 Рециклиране/възстановяв
ане на органични
вещества, които не са
използвани като
разтворители,
включително чрез
компостиране и други
процеси на биологична
трансформация
R12 - размяна на
отпадъците за
оползотворяване по който и
да е от методите с кодове
R1 -R11
R13 - Съхраняване до
извършване на която и да
е от операциите по
оползотворяване от R1 до
R12

От юридически лица

2

120105

стърготини,
стружки и
изрезки от
пластмаса

R3 Рециклиране/възсгановяв
ане на органични
вещества, които не са
използвани като
разтворители,
включително чрез
компостиране и други
процеси на биологична
трансформация
R12 - размяна на
отпадъците за
оползотворяване по който и
да е от методите с кодове
R1 -R11
R13 - Съхраняване до
извършване на която и да
е от операциите по
оползотворяване от R1 до
R12

От юридически лица

пластмасови
опаковки

R3Рециклиране/възстановяв
ане на органични
вещества, които не са
използвани като
разтворители,.
включително чрез
компостиране и други
процеси на биологична
трансформация
R12 - размяна на
отпадъците за
оползотворяване по който и
да е от методите с кодове
R1-R11
R13 - Съхраняване до
извършване на която и да
е от операциите по
оползотворяване от R1 до
R12

От юридически лица

1

s

150102

|

i

Г;
.i-

3

6

1601019

пластмаси

R3 700
Рециклиране/възстановя®
ане на органични
вещества, които не са
използвани като
разтворители,
включително чрез
компостиране и други
процеси на биологична
трансформация
R12 - размяна на
отпадъците за
оползотворяване по който и
да е от методите с кодове
R1-R11
R13 - Съхраняване до
извършване на която и да
е от операциите по
оползотворяване от R1 до
R12

От юридически лица

170203

пластмаса

R3 700
Рецшширане/възстановяв
ане на органични
вещества, които не са
използвани като
разтворители,
включително чрез
компостиране и други
процеси на биологична
трансформация
R12 - размяна на
отпадъците за
оползотворяване по който и
да е от методите с кодове
R1 -R11
R13 - Съхраняване до
извършване на която и да
е от операциите по
оползотворяване от R1 до
R12

От юридически лица

4

200139

пластмаси

700
R3 Рециклиране/възстановяв
ане на органични
вещества, които не са
използвани като
разтворители,
включително чрез
комгостиране и други
процеси на биологична
* трансформация
R12 - размяна на
•
отпадъците за
<■
s оползотворяване по който и
да е от методите с кодове
R1-R11
R13 - Съхраняване до
извършване на която и да
е от операциите по
оползотворяване от R1 до
R12

Предвижда се временно съхранение, предварително третиране и рециклиране на
отпадъци от пластмаса, като площадката включва производствено хале с площ 430
кв.м. явяващо се част от имот 67338.177.79, площадка с площ 3000 кв.м. явяваща се
част от имот 67338.177.77 и 67338.177.778

-

северно от производственото хале и

площадка с площ 1000 кв.м. явяваща се част от имот 67338.177.79

-

южно от

производственото хале. Площадката следва да се разглежда консолидирано, понеже
имотите имат физическа граница помежду си.
Граници на оперираните площи, са представени в извадка от ПУП, за по нагледна
представа - приложение към настоящото уведомление.
На площадката може да се съхраняват и преработват общо до 5 000 т./г., пластмасови
отпадъци, като за начало е предвидено количествата за съхранение да са по-малки.
Кодовете които се предвижда да се третират са 02 01 04 - отпадъци от пластмаси (с
изключение на опаковки), 070213 - отпадъци от пластмаса, 120105 - стърготини, стружки
и изрезки от пластмаса, 150102 - пластмасови опаковки, 160119 - пластмаси, 170203 пластмаса, 200139 - пластмаси
Общо ще се третират до 8,7т./24 часа отпадъци, съгласно заложения инсталиран
капацитет.
Кодовете които се предвижда да се третират са 02 01 04 - отпадъци от пластмаси (с
изключение на опаковки), 070213 - отпадъци от пластмаса, 120105 - стърготини, стружки
и изрезки от пластмаса, 150102 - пластмасови опаковки, 160119 - пластмаси, 170203 пластмаса, 20013 9 - пластмаси
?
Наличния сграден фонд е отразен в приложената документация, скица, извадка от ПУП.
Основната дейност е предвидена да се осъществява в производствено хале с площ 430
кв.м., като са предвидени две обслужващи площадки едната северно от него с площ 3000
кв.м и една от юг с площ 1000 кв.м.
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На площадките са предвидени операции по R12 и R13 с отпадъци, като предварителното
третиране там ще се свежда до дейности по ръчно сортиране и преопаковане, за случаите
когато се налага. Отпадъците временно съхранение на едната и/или другата площадка се
подават към входа на производственото хале, където ще бъде инсталирана инсталация за
тяхното рециклиране до получаване на краен продукт - гранулат.
След извършените операции по сортиране отпадъка се насочва към инсталацията за
рециклиране, като първо постъпват в мелница, която механично ги смила (инсталирания
капацитет на мелницата е до 0,8 т./час.), след което смления отпадък се насочва към
измивна вана, като отпадъка се измива само с вода (не се ползват детергенти и/или други
химични вечества) - измивната вана ще е свързна с локално пречиствателно съоръжение
(каломаслоуловител) и след него отпадъчните води ще се отвеждат към изгребна яма.
След процеса на измиване следва центрофугиране в центрофуга (с инсталиран капацитет
до 0,6 т./час.), като целта тук е първично обезвлажняване на отпадъка. След това отпадъка
се подава към агломератор, за окончателното му исушаване, посредством шнек се
предвижва към екструдер, където при температура 180-280 градуса по целзий, се
рециклира под формата на пръти с дебелина ф130, при максимален инсталиран капацитет
от 0,5 т./час. Екструдирания материал (пръти) минава през охлаждаща вана (чиста вода размери 4x0,5x0,7 м.) след което нож нарязва (фракционира) материала с размер около 5
мм. След наразването материала преминава през вибрационно сито където се постига
пълна хомогенност по фракция на крайния продукт. Вентилатор посредством тръба пълни
гранулата с опаковки тип Биг Бег. Следва складира на готовата продукция и
експедирането и към клиенти.
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). За дейностите по измиване на отпадъка, както бе посочено
по-горе същите след каломаслоуловител, ще се събират в изгребна яма и предават по реда
на ЗУО, на лица в съответния режим.
По отношение на производствения характер на дейностите, въздействието върху
компонент води се определя като незначително.

1.2.Водоснабдяване и канализация
Имотът е обезпечен инфраструктурно с водопроводна инфраструктура. Обекта не е
значим източник на производствени отпадъчни води.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:
Необходимостта от предложението е продиктувана от:
• местоположението на имота в район с развита инфраструктура
• създаване на трудова заетост.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:
Общината, не е възразила относно реализацията на настоящото инвестиционно
предложение. За площадката има издадено удостоверение за факти и обстоятелства,
представено в приложение.
Предвид характера на инвестиционното намерение и изискванията към необходимия
терен не се предлагат алтернативни начини на реализация.
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5. Местоположението на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството:
Площадка образувана от описаните по-горе имоти, представена в границите си от
приложените скици, към настоящия формуляр (виж приложение).
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет:
капацитет.
Кодовете които се предвижда да се третират са 02 01 04 —отпадъци от пластмаси (с
изключение на опаковки), 070213 - отпадъци от пластмаса, 120105 - стърготини, стружки
и изрезки от пластмаса, 150102 - пластмасови опаковки, 160119 - пластмаси, 170203 пластмаса, 20013 9 - пластмаси,
Наличния сграден фонд е отразен в приложената документация, скица, извадка от ПУП.
Основната дейност е предвидена да се осъществява в производствено хале с площ 430
кв.м., като са предвидени две обслужващи площадки едната северно от него с площ 3000
кв.м и една от юг с площ 1000 кв.м.
На площадките са предвидени операции по R12 и R13 с отпадъци, като предварителното
третиране там ще се свежда до дейности по ръчно сортиране и преопаковане, за случаите
когато се налага. Отпадъците временно съхранение на едната и/или другата площадка се
подават към входа на производственото хале, където ще бъде инсталирана инсталация за
тяхното рециклиране до получаване на краен продукт - гранулат.
След извършените операции по сортиране отпадъка се насочва към инсталацията за
рециклиране, като първо постъпват в мелница, която механично ги смила (инсталирания
капацитет на мелницата е до- 0,8 т./час.), след което смления отпадък се насочва към
измивна вана, като отпадъка се измива само с вода (не се ползват детергенти и/или други
химични вечества) - измивната вана ще е свързна с локално пречиствателно съоръжение
(каломаслоуловител) и след него отпадъчните води ще се отвеждат към изгребна яма.
След процеса на измиване следва центрофугиране в центрофуга (с инсталиран капацитет
до 0,6 т./час.), като целта тук е първично обезвлажняване на отпадъка. След това отпадъка
се подава към агломератор, за окончателното му исушаване, посредством шнек се
предвижва към екструдер, където при температура 180-280 градуса по целзий, се
рециклира под формата на пръти с дебелина ф130, при максимален инсталиран капацитет
от 0,5 т./час. Екструдирания материал (пръти) минава през охлаждаща вана (чиста вода размери 4x0,5x0,7 м.) след което нож нарязва (фракционира) материала с размер около 5
мм. След наразването материала преминава през вибрационно сито където се постига
пълна хомогенност по фракция на крайния продукт. Вентилатор посредством тръба пълни
гранулата с опаковки тип Биг Бег. Следва складира на готовата продукция и
експедирането и към клиенти.
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). За дейностите по измиване на отпадъка, както бе посочено
по-горе същите след каломаслоуловител, ще се събират в изгребна яма и предават по реда
на ЗУО, на лица в съответния режим.
По отношение на производствения характер на дейностите, въздействието върху
компонент води се определя като незначително.
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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8. Програма за дейностите включително за строителство, експлоатация и фазите на
закриване, възстановяване и последващо използване:
Не се предвиждат строително-монтажни и/или ремонтни работи по основен ограден
фонд. Ще се изградят нови халета и обслужващи сгради (олекотен вид), приспособими
към естеството на извършваните дейности. Не се предвижда масивно строителство
водещо до негативи за околната среда.
9. Използвани методи за строителство:
На площадката няма да се извършва мащабно строителство.
10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
Експлоатацията не е свързана с използване на природни ресурси. По време на
експлоатацията ще се ползват основно вода и електроенергия.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране:
Отпадъците, които се очаква да се генерират са битови - от персонала, и производствени.
От обекта се генерират: битови отпадъци с код 20 03 01. Съгласно нормата на натрупване
1,3 м3/раб.год. и броя на персонала (до 10 човека), годишното количество на генерираните
ТБО от площадката ще бъде около 12 м3/год, или 4 т./год. Събирането и извозването на
битовите отпадъци се извършва по утвърдената схема за Общината. Използваната система
за събиране на БО е несменяеми съдове.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия:
•
•

•

Организирано събиране и извозване на БО по съществуващата до сега схема в
Общината;
При събирането и съхраняването на производствените и опасните отпадъци ще се
спазват изискванията, посочени в чл.8, чл.14 и т. 2.1.12 от Приложение №2 към чл.12
от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци (ПМС 53/19.03.1999 г., ДВ, бр.29/99 г.);
Отпадъците, отделени при разкомплектоването на ИУМПС ще се предават за
последващо третиране на лица, притежаващи документ, издаден по реда на ЗУО, въз
основа на писмени договори;

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например, добив на
баластра, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и
третиране на отпадъчните води):
> добив на строителни материали - НЕ
> нов водопровод - НЕ
> добив или пренасяне на енергия - НЕ
> жилищно строителство - НЕ
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> Третиране на отпадъчните води - ДА
Ще се инсталира локално пречиствателно съоръжение. Очакваното максимално отпадно
водно количество е 0.2 м3/ден (изчислено съгласно Приложение №3 на Наредба №4 за
проектиране, изграждане и експлоатация на сгради водопроводи и канализационни
инсталации). Предвижда се инсталиране на каломаслоуловител, като след пречистване
водите ще се отвеждат към изгребна яма, от там изпомпване, периодично от оператор в
разрешителен режим съгласно екологичното законодателство.
Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и
повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията.

14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
* Предвижда се стартиране на процедура по издаване на разрешително за дейности с
отпадъци.
15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване и
дискомфорт на околната среда тъй като:

> не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емисии на замърсители в
околната среда;
> не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др.;
> предвиждат се съответните решения за екологосъобразно третиране на генерираните
отпадъци;
> реализирането на проекта няма пряко или косвено да засегне елементи от НЕМ, тъй
като е извън от означените местоположения на приоритетни бозайници, птици,
растителни видове и хабитати.
16. Риск от инциденти
(нова -ДВ, бр.З от 2006г.)
Предлаганото инвестиционно намерение не съдържа никакви дейности и съоръжения,
които могат да доведат до инциденти, застрашаващи околната среда.

III. Местоположение на площадката на инвестиционното предложение:
1. План, карти и снимки, ползващи границите на инвестиционното предложение, даващи
информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за
разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа:
Представени са:
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Скица на имота предмет на преценка
•
•

Договор за наем
Друга приложна информация, относно характера на инвестиционното предложение

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на
инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:
•
•

Площадката, на която ще се извършват дейностите ще с оператор фирма
АНХРИМА ООД, съгласно договор за наем представен в Приложение.
Предлагания обект е добре приспособим към тази територия.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:
Разглежданата площадка представлява урбанизирана територия и е съвместима с дейности
за третиране на ИУМПС.
4. Чувствителни територии, в т.ч. уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни
зони и др. Национална екологична мрежа:
Площадката не е район с консервационно значими местообитания. 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/. Теренът, предвиден за реализация на
инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за
защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното
разнообразие.
4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.
(нова-ДВ, бр.З от 2006г.)
С реализиране на инвестиционното намерение няма да се засягат природни ресурси. Не се
предвижда мащабно ново строителство, а предвидените дейности не са свързани с
използване на значими ресурси. Качеството и регенеративната способност на природните
ресурси в района няма да се променят.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение
Не се предлагат алтернативни варианти за реализиране по отношение на местоположение.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните
въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, като се
вземат предвид следните фактори):1
1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,
атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,
природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите
елементи и защитените територии, на единични и групови паметници на културата, както
и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните
видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове,
вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми:
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> Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползване, материалните активи
Предлаганият обект не съдържа дейности и технологии, които да представляват
риск за неблагоприятно влияние върху здравословния статус на хората.
Реализирането на инвестиционното предложение не засяга материални активи на
физически или юридически лица извън тези на възложителя.
> Въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата —НЕ
Източници на неорганизирани емисии:
Други неорганизирани емисии ще се емитират от товарните автомобили извозващи
отпадъци. Трафика на МПС от и към базата ще е до 10 автомобила дневно, което на фона
на трафика в района е незначително.
Неорганизираните емисии от обекта са незначителни и няма да доведат до промяна
в качеството на въздуха в района.
Източници на организирани емисии:
За отопление през зимния период ще се използва ел.енергия.
Обекта НЯМА да бъде значим източник на емисии на замърсители в атмосферния въздух
на района, поради което въздействието може да бъде оценено като незначително.
Въздействие върху качеството на водите - имота е съвместим за дейности по третиране
на ИУМПС. Отпадъчните води ще се събират в изгребна яма. Естеството на прилаганите
дейности не предполага замърсяване на подземните и повърхностни води в района.
> Въздействие върху почвата и земните недра —НЕ
Реализацията на проекта не е свързана със замърсяване на почви.
> Въздействие върху ландшафта - НЕ
С инвестиционното предложение не се предвижда мащабно ново строителство.
Въздействие върху ландшафта не се очаква.
> Въздействие върху природните обекти и минералното разнообразие - Конкретно на
разглежданата територия няма установени и регистрирани в националния геофонд
находища на подземни природни богатства.
> Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи и защитени
територии
Теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена
територия по смисъла на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла
на Закона за биологичното разнообразие.
> Въздействие върху единични и групови паметници на културата
На терена няма паметници на културата и строителството не засяга такива паметници.
> Очаквано въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различни
видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници шумове, вибрации, радиации, както и генетично модифицирани организми:
С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени тъй
като предлаганата дейност не е източник на значими шумови излъчвания. Шумовото
натоварване се очаква да бъде в рамките на пределно допустимите нива за
производствено-складови територии и зони, определени съгласно Наредба №6/26.06.2006
г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през
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различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в
околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните
ефекти от шума върху здравето на населението:

Територии и устройствени зони в урбанизираните територии и
извън тях
Производствено-складови територии и зони

Еквивалентно ниво на
шума в dB(A)
ден
вечер
нощ
70
70
70

2. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа, включително и
разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:
Района около площадката не е с консервационно значими местообитания. 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/. Теренът, предвиден за
реализация на инвестиционното предложение не попада в защитена територия по смисъла
на Закона за защитените територии и в защитена зона по смисъла на Закона за
биологичното разнообразие.

3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно и
дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно). Обхват на
въздействието (географски район, брой на засегнатото население/местообитания /видове).
Вероятност на поява на въздействието. Продължителност, честота и обратимост на
въздействието. Мерки, включени в инвестиционното предложение за предотвратяване,
намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия:

МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение - виж следваща
страница.
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МАТРИЦА 1. Обобгцена оценка на въздействията от инвестиционното предложение
Степен на
Вид на въздействието
Въздействие Вероятност на
Териториален
въздействието3
обхват на
поява на
въздействието1 въздействието2
Пряко/
Пол ожит елно/
непряко
отрицателно

Характеристика на въздействието
Честота

.

Продължи
телност5

Кумулатив
пост

~

-

Мерки за
предотвратяване,
намапя.нане ипи
компенсиране на
отрицателно
въздействие

По време на експлоатация
1.1. Върху
въздуха
1.2. Върху
водите
1.3. Върху
земните недра
1.4. Върху
почвата
1.5. Върху
флората
1.6. Върху

-

ниска

не се очаква

не

не се очаква

не

не се очаква

не

-

-

ниска

не се очаква

не

-

-

ниска

не се очаква

не

-

-

ниска

-

~

Каломаслоуловител,
събиране в изгребна
яма и предаване

ниска

-

-

-

-

-

-

-

"

'

не се очаква

не

не се очаква

не

-

-

ниска

-

-

-

ггям гттлсЬ тя

1.7. Върху
паметници на
културата

1.8. От
не се очаква
не
генериране на
'
отпадъци
не
1.9. От вредни
не се очаква
физични
фактори
не
1.10. Върху
не се очаква
населението
1 Очаква се, не се очаква
2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката
3 Ниска, средна, висока
4Постоянно, временно
5 Краткотрайно, средно или дълготрайно

ниска

Генерираните отпадъци
ще се третират по реда
на ЗУО

ниска
'

ниска

-

ниска

-

-

Трансграиичен характер на въздействията - НЕ

Възложител:
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МАТРИЦА 1, Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение
Степен на
Вид на въздействието
Вероятност на
Териториален
въздействието*
поява на
обхват на
въздействието ' въздействието2
Пряко/
Положително/
непряко
отрицателно

Въздействие

Характеристика на въздействието
Честота'1*У

Продължителност5

Куму.чатт
ност

-

-

Мерки, за
предот вратяване,
намаляване или
компенсиране на
отрицателно
въздействие

По време mi е и т ю ипицт

1.1. Върху
въздуха
1.2. Върху
водите

не се очаква

не

не се очаква

не

не се очаква

не

не се очаква

не

ие се очаква

-

-

ниска

-

-

Каломаслоуловител,
събиране в изгребна
яма и предаване

ниска

-

ниска

-

-

-

-

-

-

ниска

-

-

-

-

не

-

-

ниска

-

-

не се очаква

не

-

-

ниска

-

-

L.7. Върху
паметници на
културата

не се очаква

lie

1.8. Or
генериране на
отпадъци
1.9. От вредни
физични
фактори
1.10. Върху
населението

не се очаква

не

не се очаква

не

ие се очаква

ие

1.3. Върху
земните недра
1.4. Върху
почвата
1.5. Върху
флората
фауната-и JFFF-Г.б.Върху

-

ниска

-

-

ниска

Генерираните отпадъци
ще се третират по реда
на ЗУО

/

ниска

-

-

ниска

“

-

1 Очаква се, не се очаква
1В рамките на площадка, извън рамките на площадката
‘ Ниска, средна, висока
1Постотта, временно
' Краткотрайно, средно или дълготрайно

У
Трансграничеи характер на въздействията -Н Е

Възложител:

? "\

*

Безплатно.net
J/

П „атол ia безплатни. :-Gr
й

град Сливен

Услуги

Други

Обява‘PU59360

Информация
днес в 11 ;36 ч.

град Сливен

Обявп от
Частно Лице
Инс-армация за преценяване на необходимостта от ОВОС
(Съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г„ изм. ДВ. брЗ от 10 януари 2006г„
из” , и доп. ДВ, бр.80от 9 октомври 200S г. изм. и доп. ДВ. бр.29 от 16 април 201 Or., изм.ДВ бр.Зот 11
Януари 2011 г.)
Обособяване на площадка за третиране на неопасни отпадъци от пластмаса в рамките на имоти с
идентификатори 67338.177.77. 67338.177.78 67338.177.79, гр. Сливен,
Са е а - о п : АНХРУМА ООД Г ' ' ’ "Ас-А' с Г~жг Ся ясен, сбаданз, Сливен, гр. Сливен, уя. Жельо
и цялото описание

1

Изменение на ПУП - План за регулация за ПИ 67338.177.76 по КККР на
гр. Сливен, местност "Дебелата кория
"

М 1:1000
Координатна система 1970год.

е Я У Ж Б Л т Т В Д Е Ш Я Г Ш т З Г Р А Ф И Я И КАДАСТЪР - ГР,'СЛИВЕН
86СЮ, ПОдцЕНС^А К/Т‘А А

5f

Vi V** VlinPHEX. VBAKGs: U±2:

ts Б1г ; тат-1з:: в; р;'3

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

№ 15-121374-08.02.2020 г.
Поземлен имот с идентификатор 67338.177.77

■"г гп.яаан с!-~, Сливен сГд Сливен
I V. -

з-траг-ага •'сща и *■здзстралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-31/19.04.2006 г.

на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК
Пс. _-^~с исме-е-ле със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР
г-д, • на г;-"*» "ъ- г имот гр. Сливен, п.к. 8800, кв. "Дебелата кория"
р _ ЗС32 кв.м
~~
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