ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ- СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
От

ТД „ПОЛИОЛ” ООД, гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ 2
/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора – физическо лице; /

гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ 2, ЕИК: 119607410,
/ седалище и ЕИК/БУЛСТАТ на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес: гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ 2
Адрес за кореспонденция: гр.Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ 2
Телефон,факс и е-mail: тел. 0878285442
Управител на фирмата – инвеститор: Спиро Георгиев Батаков
Лице за контакти, телефон: Спиро Георгиев Батаков, тел. 0878285442
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че фирма ТД „ПОЛИОЛ” ООД има следното инвестиционно
предложение: „Хладилна складова база за търговия на едро с храни от животински произход и
месопреработвателно предприятие за производство на сурови и термично обработени
разфасовки и заготовки от червено месо”, ПИ с идентификатор № 67338.800.1, кв. „Речица“
м. „Драката”, гр.Сливен
Характеристика на инвестиционното предложение:
1.Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.
Производствена сграда - Хладилна складова база за търговия на едро с храни от животински
произход и месопреработвателно предприятие за производство на сурови и термично
обработени разфасовки и заготовки от червено месо
2.Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, източници на емисии от
производствените процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност,
необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи
дейности, в това число ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и други); предвидени
изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив/
Инвестиционното предложение е ново.
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Помещенията в предприятието са предвидени да бъдат изградени от непромокаеми,
нехигроскопични, гладки, лесни за почистване и дезинфекция материали. Подът - от
непромокаем материал, който се почиства и дезинфекцира лесно с наклон, така че да се
улеснява оттока на течностите към отводнителните канали. Всички съоръжения в обекта е
предвидено да бъдат изградени от некорозиращи материали, разрешени за използване в
хранителната промишленост, позволяващи извършване на измиване и дезинфекция с
необходимата честота.В месопреработвателната част на предприятието е предвидено
изграждане на подземна канализационна система за придвижване на течните отпадъци. На
сифоните, отвеждащи промивни води от работните помещения, ще бъдат монтирани
кошници от метална неръждаема мрежа с диаметър на отворите не повече от 6 мм. Всички
събрани в кошниците на сифоните биологични отпадъци, ще се съхраняват в хладилника за
съхранение на СЖП до предаването им за унищожаване.
Съгласно изискванията на Европейското и Националното законодателство, в
предприятието се спазва строго разделението на чиста и мръсна зона. Границите между
„чистата” и „мръсната” зона са ясно разграничени от преградни стени, осигуряващи напълно
предотвратяване на контакта между необвитите храни и източниците на замърсяване.
Оборудването на месопреработвателното предприятие е съобразено с дневния
капацитет на обекта. Производствената линия и работните места са предвидени за
производство на следните категории храни:
1.
2.
3.
4.

Разфасовано червено месо -1000 кг.
Сурови заготовки от червено мляно месо 1000 кг.
Сурови заготовки от червено нераздробено месо - 250 кг.
Печени заготовки от червено месо - 250 кг.

В обекта ще се извършва производство и търговия с храни от животински произход.
Търговската дейност ще се извършва със замразени риба и рибни продукти /хладилна камера
№ I/, замразени цели и разфасовани пилета, заготовки и продукти от бели меса /хладилна
камера № II / и замразени разфасовки от червени меса /хладилна камера № III/. В обекта ще
се продават и произведените месни продукти в месопреработвателната част на
предприятието от хладилната камера за готов продукт. Приемането и експедицията на
храните ще се извършва през една и съща рампа, поради това, че както приеманите, така и
експедираните храни са обвити в потребителска и опаковани в транспортна опаковка и не
представляват опасност от кръстосана контаминация. Предвидено е част от съхраняваното /в
хладилната камера № III/ разфасовано червено месо да се подава в помещението за
разкашониране, където след снемане на транспортната опаковка, преминава на стелажите за
дефростация в климатизираното помещение. В това помещение при температура не повисока от 70 С, разфасованото червено месо се размразява, като в процеса на размразяване се
извършва и отвеждането на месния сок, отделян от него. Размразеното месо се подава в
работното помещение като суровина за преработка.
Като суровина за преработка освен замразено червено месо, ще се използва и
охладена суровина - охладено трупно месо от дребни преживни животни, едри преживни
животни и свине с температура във вътрешността от 0 до 70С, която ще се приема през
самостоятелен вход в хладилна камера за съхранение на охладено трупно месо. От тази
хладилна камера, суровината ще постъпва за преработка в основното работно помещение.
Обслужващият предприятието персонал преминава през 2 бр. /мъжки и женски/
битово-санитарни възела тип „филтър”, които се състоят от съблекални за цивилно облекло,
бани с душове, съблекални за работно облекло и тоалетни с предверие. Съблекалните са
оборудвани със шкафчета за цивилно и за работно облекло. За почивка на персонала е
обособено помещение, което ще бъде оборудвано с маса, столове и шкаф за предварително
приготвена храна.
2

Складът с препаратите за почистване и дезинфекция се зарежда през
самостоятелен коридор, разположен успоредно на битово-санитарните възли във време, в
което не се извършва производствена дейност. Съхраняването на препаратите е под ключ, с
ограничен достъп на лицата, работещи с тях.
Обвивките за месните продукти /естествени черва/ се приемат през общ
коридор, в обособен за целта самостоятелен склад, който е оборудван с хладилник и
едногнездова мивка, в която ще се подготвят обвивките, преди да постъпят в работното
помещение.
За подправките и добавките е предвиден самостоятелен склад. Същият е
оборудван със стелажи от некорозиращ материал и маса с везна за разтегляне. Зареждането
на склада се извършва през общия коридор.
Външен амбалаж /пластмасови каси/ се приемат през самостоятелен вход и се
съхраняват в склада за мръсен амбалаж, от където се подават в миячното помещение, където
се измиват, дезинфекцират и изплакват и постъпват за съхранение в склада за чист амбалаж.
От тук постъпват регулярно в работното помещение.
Материалите за обиване и опаковане: /фолио, стреч, полипропиленови подложки,
полиетилен, кашони и др./ се зареждат през общия коридор и се съхраняват в самостоятелни
складове - за фолио, стреч, полипропиленови подложки, полиетилен и др. и за кашоните. От
тези складове се зареждат помещенията за обвиване и опаковане на готовия продукт.
При СМР няма да се нарушат недопустимо регламентираните показатели за
състоянието на атмосферния въздух и няма да има негативно влияние върху състоянието на
водите, геоложката основа, релефа, почвите и фауната в района. Предвидените изкопни
работи са свързани единствено с фундирането на сградата, като няма да се използва взрив.
Предполагаемата дълбочина на изкопните работи е до 80 см - след достигане на здрава почва.
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на
въздействие на обекта на инвестиционното предложение;
Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
4. Местоположение на площадката за инвестиционното предложение - населено място, община,
квартал, парцел, землище, поземлен имот, географски координати (по възможност в WGS1984),
собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване на
обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или
промяна на съществуваща пътна инфраструктура;
Обектът се предвижда да се изгради в ПИ 67338.800.1, кв. „Речица“ м. „Драката»,
гр.Сливен, собственост на инвеститора. Площта на имота е 6691 кв.м.
Намира се в землището на град Сливен, община Сливен. Трайното предназначение на
територията е урбанизирана.”, начин на трайно ползване – за складова база.
Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут
на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн.ДВ бр.133/11.11.1998г.),
както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие ( обн. ДВ,
бр.77/09.08.2002г.).За целите на обекта не се предвижда промяна на съществуващата пътна
инфраструктура.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията,
предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено
водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води,
необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;
По време на строителството и експлоатацията на обекта ще се използва вода за
питейно- битови нужди и ПП нужди. Ще бъде изградено водопроводно отклонение.
Отпадните води на обекта ще се заустват в септична яма. Дъждовните води ще се
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оттичат свободно.
Обектът ще бъде захранен с ел. енергия по договор със съответния доставчик По време на
строителството, не се предвижда използване, съхранение, транспорт, производство и
работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
6. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране.
СМЕСЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СТР. МАТЕРИАЛИ С КОД 17.09.04
- свойства
- неопасни
- начин на третиране
- събиране и извозване на определено от общ. органи място
ЗЕМНИ МАСИ - ОТ ИЗКОПНИ РАБОТИ С КОД 17.05.04
- свойства
- неопасни
- начин на третиране
- събиране и извозване на определено от общ. власти място на
излишните земни маси, както и за обратен насим и моделиране на терена.
При експлоатацията на обекта ще се генерират следните отпадъци:
ОТПАДЪЦИ ОТ УТАЙКИ ОТ ИЗМИВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ С КОД 02.02.01
- свойства
- неопасни
- начин на третиране
- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми
ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ТЪКЪНИ С КОД 02.02.02
- свойства
- неопасни
- начин на третиране
- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми
ОТПАДЪЦИ ОТ МАТЕРИАЛИ НЕГОДНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ИЛИ ПРЕРАБОТВАНЕ С КОД
02.02.03
- свойства
- неопасни
- начин на третиране
- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми
ОТПАДЪЦИ ОТ УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ НА МЯСТОТО НА
ОБРАЗУВАНЕТО ИМ С КОД 02.02.04
- свойства
- неопасни
- начин на третиране
- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми
СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ С КОД 20.03.01
- свойства
- неопасни
- начин на третиране
- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми
ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ С КОД 15.01.01
-свойства
- неопасни
- начин на третиране
- събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми
ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ С КОД 15.01.02
- свойства
- неопасни
- начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми
Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо съгласно
сключен договор. Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци. На
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този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не могат да се предвидят, те са в
пряка зависимост от извършваната дейност.
7. Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на
тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в
канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
От сградата ще се формират следните отпадни води – води, замърсени с мазнини и миещи
препарати води и битови води. Към сградата се предвижда да се изгради
мазнинозадържател, преди заустване в септичната яма..
8.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (тип на отоплението, вид на
горивото и мощнст на топлинния източник)
За отопление в производствените помещения е предвидено да се ползват пелети или ще се
изградят слънчеви колектори.
Този тип дейност не е свързана с отделяне на вредни емисии и замърсяване на околната среда.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на
глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл.31а на Закона за биологичното
разнообразие.
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 от
ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл.85, ал. 1 и 2 ЗООС/,
поради следните основания (мотиви):
.....................................................................................................................................................................
...............
Прилагам:
•

актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение;

•

Копие на Нотариален акт №40, том III, Рег. № 4691

•

документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини,
район/райони и кметство/кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от
обява), съгласно изискванията на чл.4, ал.2 на Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС
№337/30.12.10 г. на МС, обн. ДВ бр.3/11.01.11)

Други документи, по преценка на възложителят:
•

допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ОВОС (изм. и доп. с ПМС №337/30.12.10 г. на МС, обн.
ДВ бр.3/11.01.11)уведомлението се подава в един екземпляр на хартиен носител и в два
екземпляра на електронен носител (диск), като възложителят е задължен да осигури
еднаквост на съдържанието на хартиения и на електронния носител на информацията.
Желая да получа становището си:
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•

Лично - във фронт офис РИОСВ

•

По куриер - за моя сметка, на посочен от мен адрес

Дата: 01.07. 2018 г.

Възложител:.....................................
/подпис, печат/
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