Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ СТАРА ЗАГОРА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от ТД „ПОЛИКАД" ЕООД
Ивайло Величков Георгиев, гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов" №72. вх.А, ет.5. ап.15;
тел. 0889443080
(име, адрес и телефон за контакт)
гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов" №72, вх.А. ет.5, ап.15;
(седалище)
Пълен пощенски адрес: гр. Сливен, ж.к. „Стоян Заимов" №72. вх.А. ет.5, ап.15;
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 0889443080
Управител: Ивайло Величков Георгиев
Лице за контакти: Ивайло Величков Георгиев

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Уведомяваме Ви, че ТД ..ПОЛИКАД" ЕООД има следното инвестиционно предложение:
„Производствена база за пелети и брикети” в УПИ V1-598, кв. 93 по кадастралния и
регулационен план на гр. Кермен, община Сливен.

Характеристика на инвестиционното предложение:
1. Резюме на предложението инвестиционно предложение:
Инвестиционното предложение е ново и предвижда изграждане на „Производствена
база за пелети и брикети” в УПИ VI-598, кв. 93 по кадастралния и регулационен план
на гр. Кермен, община Сливен.
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново
инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на
производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към

Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
2. Описание на основните процеси, капацитет, обша използвана плош:
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:
Настоящото уведомление отразява технологията на производство от момента на
стоварването на суровината, производството на брикети и пелети, изнасянето и
съхранението на готовата продукция.
Изграждането на производствената база за дървесни брикети и пелети ще бъде в
съществуващото метално хале. което представлява навес с ограда, масивен, на един
етаж. със застроена площ 336 кв.м. В него ще бъде монтирана една производствена
линия за брикети и една за пелети.
За дървесните брикети и пелетите производителността ще бъде 650 кг/час. Ще има
обособени площи за складиране на суровината и за готовата продукция.
Като суровина ще се използват отпадъци от дървопреработващи предприятия и
технологична дървесина.
До края на работния ден готовата продукция ще се изнася в обособеното в
съществуващото хале складово помещение.
За реализирането на новото инвестиционно предложение се предвижда изработване по
собствена конструктивна документация и монтаж на ново оборудване, което ще
осигурява безотпадъчна технология и оптимизация на производствения процес.
Технологичният процес ще включва следните етапи:
- раздробяване (ако е необходимо);
- смесване на тежка дървесина - бук, габър с чам. който съдържа необходимия лигнин;
- пресяване с барабанно сито;
- сушене в барабанна сушилня, за отстраняване на излишната влага;
- пресоване;
- опаковане и стифиране на склад.
При едносменен режим на работа (8 часа) и 80% плътност, дневно ще се произвеждат
общо около 4 тона брикети и пелети. съответно месечно —около 84 тона. годишно около 924 тона.
Готовата продукция ще се пакетира в чували, съгласно изискванията на пазара.
Не е необходимо изграждане на нова инфраструктура.
Имотът е присъединен към електроразпределителната мрежа на гр. Кермен. Има

съществуваща ВиК мрежа.
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;
Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с
устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на
инвестиционното предложение.
4. Местоположение:
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват
засегнатите общини/райони/кметства. географски координати или правоъгълни
проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005. собственост, близост до или
засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). обекти, подлежащи на
здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство,
очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща
пътна инфраструктура)
УПИ VI-598. кв. 93 по кадастралния и регулационен план на гр. Кермен, община Сливен
е в регулацията на гр. Кермен. Общата площ на имота е 3500 кв.м.
Имотът е собственост на Ивайло Величков Георгиев по силата на нотариален акт
№139от 2020 год., том I. per. № 1889, дело 119 от 2020 г., вписан в Служба по вписвания
с вх.№ 1015/25.02.2020 год.. Акт № 42, том IV. дело № 575 от 2020 год.
Координатна система 2005 г.
№
1

X

Y

4707346.637

562857.578

2. 4707332.922

562905.929

Географски координати:
1. 42° 29’ 56.278”

26° 15’ 53.086”

2. 42° 29'55.819”

26° 15'55.198”

Не се засягат елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на
здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и
експлоатацията:
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез
обществено водоснабдяване (ВиК 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)

Доизграждането на производствената база за производство на брикети и пелети на
практика ще се състои само в обособяване на закрито складово помещение за готовата
продукция.
При осъществяване на инвестиционното предложение, както и по време на
експлоатацията ще се използва вода за питейно-битови нужди и електроенергия.
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:
При спазване на предвидената безотпадъчна технология на производство, не се очаква
да бъдат емитирани вещества от дейността, в това число приоритетни и/или опасни, при
които се осъществява или е възможен контакт с води.
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:
С реализацията на проекта, не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във
въздуха.
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:
При реализация на производството се очаква да се генерират смесени битови отпадъци с
код 20.03.01 (неопасни), които ще се генерират от обслужващия персонал - двама
работника. Ще се събират в контейнер, с последващо извозване на регионалното депо за
битови отпадъци в гр. Ямбол.
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.)
Отпадъчните води от обекта ще бъдат битово-фекални. Формираните отпадъчни битови
води ще се отвеждат в изгребна яма. която ще бъде изградена на територията,
собственост на инвеститора.
Ще бъде сключен договор с ВиК Сливен за периодично извозване на отпадъчните води.
Не е предвиждат
водоприемници.

директни

емисии

на

отпадъчни

води

към

повърхностни

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на
предприятието/съоръжението:
(в случаите по чл. 996 ЗООС се представя информация за вида и количеството на
опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно
приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на
последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по
реда на глава шеста ЗООС.
Моля. на основание чл. 93. ал. 9, т, 1 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 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 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

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 нрава за иницииране или кандидатстване за одобряване на
инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
3.1. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в
подходящ мащаб.
3 .2. Електронен носител - 2 бр.
3.3. Нотариален акт.
4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез
лицензиран пощенски оператор чрез куриерска фирма ЕКОНТ на адрес Сливен, офис на
площад „Васил Левски”.

Дата: 10.05.2020 г.

