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, Община Сливен съобщава на
засегнатото население, че:
„ХЛ ТОПМИКС“ ООД
има следното Инвестиционно предложение:

„Изграждане на горивно стопанство, представялаващо батерии от
бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за
осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в
производствена сграда на фуражно предприятие, с. Калояново,
ПИ 501028“
За контакти:
Име: ХЛ ТОПМИКС ООД
Управител: Стефан Колев
Лице за контакти: Стефан Колев
Тел.: 0887319488;
Пълен пощенски адрес: с. Калояново, Община Сливен
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 17.02.2020 г. вкл./ в Община Сливен, гр. Сливен
8800, бул.”Цар Освободител № 1, e-mail: kmet@sliven.bg и/или в РИОСВ - Стара
Загора, гр. Стара Загора 6000, ул. ”Стара планина” № 2, п.к.143.

Отдел Екология
Община Сливен

Дата: 04.02.2020 г

I

Информация
за преценяване на необходимостта от ОВОС
(Съгласно Приложение 2 към чл. 6 на Н аредба за условията и р еда за извършване на
оценка на въздействието върху околната среда, п.и. изм. Д В бр.З от 11 Януари 2011 г.)

Изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за
компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на
съществуващо котелно помещение в производствена сграда на фуражно предприятие
в с. Калояново, община Сливен.
;

Възложител:
„ХЛ-ТОПМИКС ” ООД
ЕИК 119520585
представлявано от Пламен Даскалов, Стефан Колев - Управители,
със седалище и адрес на управление: с. Калояново, община Сливен

!

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
\

I. Информация за контакт с Възложителя:
„ХЛ-Топмикс” ООД, представлявано от Стефан Колев - Управител,
седалище и адрес на управление: с. Калояново, община Сливен, област Сливен
Лице за контакти: Стефан Колев, тел. 0887 319 488
електронна поща: sl_imoti@abv.bg

|
!
;

II. Резюме на инвестиционното предложение
j
1. Характеристики на инвестиционното предложение:
Предложението се явява ново и касае изграждане на горивно стопанство,
представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за
осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в производствена сграда
на фуражно предприятие в ПИ 501028, бивш стопански двор в с. Калояново, община
Сливен.
Имотът е разположен в южната част на село Калояново, на територията на бивш
стопански двор. Отреден е за производствена и складова база на Фуражно предприятие.
В ПИ 501028 функционира Фуражно предприятие с изградена инфраструктура за
производство на фуражни смески с капацитет 10 т/ч., въведено в експлоатация с
Разрешение за ползване № ДК- ЮИР- 37/06303.2012 г.
!
Изградени са всички необходими звена за осигуряване на това производство, а
именно:
I
- Складова база за зърнен фураж - метални силозни клетки за дълготрайно
съхранение на зърно с всички прилежащи към тях машинни съоръжения и инсталации,
Складове за съхранение на необходимите добавки към фуражните |смееки
(шротове, микроелементи, минерали и др.),
- Цех за производство на фуражи,
j
- Помощни сгради и съоръжения - захранване с ел. енергия, водоснабдена, пътна
инфраструктура, площадки и др.,
,
- Социално-битови и административни помещения.
Основната дейност на площадката на дружеството е производство на фуражни
смески на територията на Фуражно предприятие в с. Калояново, община Сливен,
находящо се в ПИ 501028, бивш стопански двор.
j
Инвестиционното предложение е за газификация на съществуващите парокотелни с

i!
компресиран природен газ. Предвижда се реализацията на проекта да бъде на два етапа:
Етап 1 - Газификация на парни котли 0.7 т/час; Етап 2 - Газификация на водогреен котел
BAXI LUNA DUO-TEC МР 1.7 - 70,2 kW
Основни дейности, които ще се извършват са: Приемане, съхраняване и преработка
на зърнени култури. Поради характера на произвежданата продукция, е необходима
подготовка на материала - сушене на зърно. За целта възниква необходимостта от
алтернативен горивен източник. В тази връзка се налага изграждането на газобутилкова
инсталация - за компресиран природен газ - CNG. Газобутилковата инсталация ще бъде
разположена на триосно ремарке автовоз (трейлър) с пет бутилкови групи с размери
1362/248/320 см; Геометричен обем V=265 х 90 или общо 23850 литра.
!
Относителна плътност на природен газ 0.600 - 0.700 kg/m3.
!
Във връзка с горното, общият проектен капацитет на инсталациите за съхранение
на природен газ е, както следва: 23.850 м3 х 0.65 = 15.503 тона.
!
Технологични тръбопроводи 0,1 куб. м: 0.1 х 0,65 = 0, 065 тона.
j
Общ проектен капацитет -15.568 тона.
В котелното помещение ще се извърши газификация на парните котли BQSCH, с
производителност 0,7 тона пара на час, като се предвижда да бъдат монтирани нови
газонафтови горелки. За целта ще се демонтират старите нафтовите горелки и| ще се
монтират комбинирани газонафтови горелки. Ще се монтират тръбни връзки, разположени
надземно. Общата консумация, разхода на газ, ще възлиза на 112,16 м3/час.
|
Въз основа на посочените по-горе капацитети, обекта не попада в обхвата на Глава
7 от Закона за опазване на околната среда и наредбата и не се класифицира като
предприятие с нисък или висок рисков потенциал.
;
За целите на реализация на проекта за газификация на съществуващите
парокотелни с компресиран природен газ се определят същността и последователността на
изпълняваните операции, което пряко влияе върху опазване на околната среда, така и
върху икономическите резултати.
I

J

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност,!обхват,
оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:
Предвижда се, в поземлен имот 501028, в бивш стопански двор в с. Калояново,
община Сливен да бъде изградено горивно стопанство, представляващо батерии от
бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на
съществуващо котелно помещение в производствена сграда на фуражно предприятие.
От него, чрез надземен тръбопровод след регулиране на налягането ще се захранват
газовите горелки на съществуващите на площадката котли.
j
ПИ 501028 в с. Калояново, ЕКАТТЕ 35537 е с начин на трайно ползване „за
производствен терен“.
Общ проектен капацитет - 15.568 тона природен газ.
j
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени
инвестиционни предложения:
j
Горивното стопанство за природен газ, включващо пет бутилкови групи с размери
1362/248/320 см и с геометричен обем V=265 х 90, или общо 23850 литра, разположено на
триосно ремарке автовоз (трейлър) ще бъде изградено в поземлен имот 501028, в бивш
стопански двор в с. Калояново, община Сливен.
|
ПИ 501028 в с. Калояново е с начин на трайно ползване „за производствен терен“
съгласно кадастралната карта.
j
2
1

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на
земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие:
За реализацията на инвестиционното предложение не се изисква изграждане на
специална инфраструктура, изкопни работи в т.ч. и взривни работи. Не се | налага
използване на природни ресурси, както по време на строителството, така и по време на
експлоатацията. Дейността, за целите на инвестиционното предложение, предвижда
единствено изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за
компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на
съществуващо котелно помещение в производствена сграда на фуражно предприятие в ПИ
501028, бивш стопански двор в с. Калояново, община Сливен.
Не се предвижда мащабно ново строителство, взривни или изкопни работи.
Площадката е в бивш стопански двор на с. Калояново и около нея има изградена
необходимата инфраструктура.
I
j

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни
!
Единствено, от обекта ще се генерират битови отпадъци от работещите на
площадката, което се покрива от предоставяната услуга на обслужващата фирма, по
сметоизвозване.
|
В процеса на експлоатация не се очаква да се генерират опасни отпадъци, j
Водоснабдяването за битови нужди е осигурено чрез изградената водопроводна
мрежа. В процеса на експлоатация не се очаква да се образуват производствени отпадъчни
води.
Съобразно характера на дейността на площадката, въздействието върху компонент
води се определя като незначително'.
i
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;
j
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване на
компонентите на околната среда, поради следните обстоятелства:
j
- не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни емиЬии на
замърсители в околната среда;
\
- не се засягат чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни Дони и
др.;
:
- не се предвижда генериране на опасни отпадъци;
j
- реализирането на проекта няма пряко или косвено да засегне елементи от
Националната екологична мрежа, тъй като е извън от означените местоположения на
приоритетни бозайници, птици, растителни видове и хабитати.
j
- имота, предмет на инвестиционното предложение не засяга защитени тер|итории
по смисъла на Закона за защитените територии;
|
- имота не попада в границите на защитени зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от. Закона
за биологичното разнообразие;
!
- въз основа на местоположението и въз основа на характера на инвестиционното
предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху
защитени зони от мрежата на Натура 2000.
|
!f
е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното
предложение:
j
Общият проектен капацитет на горивното стопанство за съхранение на природен
газ е:
I
води:

з

Газобутилковата инсталация ще бъде разположена на триосно ремарке автовоз
(трейлър) с пет бутилкови групи с размери 1362/248/320 см; Геометричен обем V=265 х 90
или общо 23850 литра.
|
Относителна плътност на природен газ 0.600 - 0.700 kg/m3.
j
Или общият проектен капацитет на инсталациите за съхранение на природен газ е,
както следва: 23.850 m3 х 0.65 = 15.503 тона.
|
Технологични тръбопроводи 0,1 куб. м: 0.1 х 0,65 = 0,065 тона.
i
Общ проектен капацитет - 15.568 тона.
От горепосоченото следва, че съхраняваното опасно химично вещество; е под
долния праг за рисков потенциал.
,
Обекта не попада в обхвата на Глава 7 от Закона за опазване на околната среда и
наредбата и не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.
Имотът е разположен в южната част на село Калояново, на територията на бивш
стопански двор. Отреден е за производствена и складова база на фуражно предприятие.
В ПИ 501028 функционира Фуражно предприятие с изградена инфраструктура за
производство на фуражни смески с капацитет 10 т/ч.
j
Подходът към имота е от изток по съществуваща улична мрежа на населеното
място - с. Калояново.
|
Металните силозни клетки за съхранение на зърно са затворени, с пожарозапщтени
електрически инсталации в тях.
!
В близост до площадката, отредена за газово стопанство няма разположени други
производства, които да създадат или да увеличат риска или последствията о т ;голяма
авария в предприятието, както и ефекта на доминото.
i
ж)
рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху
факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето.
!
За целите за постигането на икономически ефект от дейността не се предполагат
дейности, шито могат да доведат до значими инциденти, застрашаващи околната среда.
Газобутилковата инсталация ще бъде разположена надземно на триосно ремарке автовоз
(трейлър) с пет бутилкови групи. Инсталацията е с пасивна защита в съответствие с
противопожарните норми и на необходимите безопасни разстояния от останалите
съоръжения и сгради на производствената площадка. За техническата безопасност на
съоръженията на площадката ще се осъществява текущ технически контрол, съгласно
приложимите изисквания.
Поради спецификата на инвестиционното предложение изграждане на горивно
стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с налягане
200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в
производствена сграда на фуражно предприятие в ПИ 501028, бивш стопански двор в с.
Калояново, община Сливен и във връзка с писмо КОС-01-5367(2)/15.11.2019 г., се
представя информация за преценка по ОВОС.
!
2.
Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни
дейности по време на строителството.
Площадката се намира в поземлен имот 501028 в бивш стопански двор на с.
Калояново, община Сливен. ПИ 501028 в с. Калояново е с начин на трайно ползване „за
производствен терен“ съгласно кадастралната карта.
|
Терена е собственост на инвеститора.
j
- населено място - с. Калояново;
;
- община - Сливен;
j
4

- имот с идентификатор 501028 в бивш стопански двор нас. Калояново;
j
- собственост - частна
|
- близост или засягане на защитени територии - поземлен имот 501028 не е район с
консервационно значими местообитания и 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. Имота е в
бивш стопански двор на с. Калояново и всички цитирани по-долу защитени местности и
зони са на достатъчно разстояние от селището.
Защитени местности в област Сливен: "Агликина поляна"; "Букова гора"; "Дебелата
кория"; "Железни врата"; "Хайдут дере"; "Лале баир"; "Орлите"; "Тракийски клин". I
Природни забележителност в област Сливен: "Долна Мааза"; "Змееви дупки";
"Вековна букова гора в м. Кушбунар"; "Трите пещери - Хайдушката, Бъчвата, Песченик";
"Халката"; "Острова на Тунджа".
|
Резервати в област Сливен: Поддържан резерват "Сини бряг"; Резерват "Кутелка" в
ПП Сините камъни.
!
Природни паркове в област Сливен: Природен парк "Сините камъни"
;
Защитени зони в област Сливен: "Адата-Тунджа"; "Каменски баир"; "Котленска
планина"; „Сините камъни-Гребенец“;
- територии за опазване на обектите на културното наследство - в границите на
имота няма паметници на културата и експлоатацията на съоръженията на площадката не
засяга такива паметници;
I
i
- очаквано трансгранично въздействие - не;

j
!
- схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура - имотът е
разположен в южната част на село Калояново, на територията на бивш стопански двор.
Отреден е за производствена и складова база на Фуражно предприятие. Транспортният
подход до площадката се осъществява от съществуващата пътна инфраструктура и не се
предвижда изграждане на нови пътища.
;
j
3.
Описание на основните процеси (по проспекти данни), капацитет, включително
на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3
към ЗООС.
Предвижда се изграждане на горивно стопанство, представляващо батерии от
бутилки за компресиран природен газ с налягане 200 бара за осигуряване на захранване на
съществуващо котелно помещение в производствена сграда на фуражно предприятие в с.
Калояново, община Сливен.
I
Газобутилковата инсталация ще бъде разположена на триосно ремарке автовоз
(трейлър) с пет бутилкови групи с размери 1362/248/320 см; Геометричен обем V=265 х 90
или общо 23850 литра.
Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за
природен газ:
j
- Flam. Gas 1; Н220 - Изключително запалим газ.
!
Общият проектен капацитет на газобутилковата инсталация за съхранение на
природен газ е:
!
Общ обем 23850 литра, или 23.850 м3.
j
Относителна плътност на природен газ 0.600 - 0.700 kg/m3.
j
Или общият проектен капацитет на инсталациите за съхранение на природен газ е,
както следва: 23.850 m3 х 0.65 = 15.503 тона.
I
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Технологични тръбопроводи 0,1 куб. м: 0.1 х 0,65 = 0, 065 тона.
j
Общ проектен капацитет -15.568 тона.
Основна тежест при класификацията на обекта има съхраняването на природния газ
в газобутилковата инсталация с обем 23.850 кубични метра.
;
Изчисленията съгласно Приложение № 3 от Закона за опазване на околната среда
показват следното:
■
q природен газ/QLX природен газ,
|
където q е количеството опасно вещество
QLX е съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част
1, колона 2 или от част 2 колона 3 - т. 18
|
или
!
15.568/50=0,3114
|
От горепосоченото следва, че съхраняваното опасно химично вещество; е под
долния праг за рисков потенциал.
j
Обекта не попада в обхвата на Глава 7 от Закона за опазване на околната среда и
наредбата и не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.
Във връзка с горното преди въвеждане в експлоатация ще бъде изготвен Доклад от
извършена класификация съгласно чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда,
по реда на чл. 6, ал. 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни
вещества и ограничаване на последствията от тях.
Не се очаква отделяне на замърсители, които биха се емитирали в атмосферния
въздух при работата с природния газ - движението ще бъде по затворен тръбен път. Не се
очаква отпадъчните води.
4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
!
Площадката се намира в поземлен имот 501028, в бивш стопански двор в с.
Калояново, община Сливен. ПИ 501028 в с. Калояново е с начин на трайно ползване „за
производствен терен“.
!
В ПИ 501028 функционира Фуражно предприятие с изградена инфраструктура за
производство на фуражни смески с капацитет 10 т/ч., въведено в експлоатация с
Разрешение за ползване № ДК- ЮИР- 37/06303.2012 г.
Не се предвижда промяна на пътната инфраструктура, същата е изградена.
Транспортният подход до площадката ще се осъществява от съществуващата пътна
инфраструктура и не се предвижда изграждане на нови пътища.
|
Ел. захранването на имота е осигурено от съществуващата инфраструктура.
Реализацията на инвестиционното предложение не е свързано със мащабно строителство.
Не се предвиждат взривни работи.
|
Естеството на прилаганите дейности не предполага замърсяване на подземните и
повърхностни води в района. Не съществуват условия за заливане на територията. |
j

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фа!зите на
закриване, възстановяване и последващо използване:
|
Дейността, за целите на инвестиционното предложение, предвижда монтиране на
горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с
налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в
производствена сграда на фуражно предприятие в с. Калояново, община Сливен.
Газобутилковата инсталация ще бъде разположена на триосно ремарке автовоз
(трейлър) с пет бутилкови групи с размери 1362/248/320 см.
Общ проектен капацитет - 15.568 тона природен газ.
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Не се предвижда мащабно строителство, взривни или изкопни работи.
Транспортният подход до площадката ще се осъществява от съществуващата; пътна
инфраструктура и не се предвижда изграждане на нови пътища.
|
6. Предлагани методи за строителство.
j
На площадката няма да се извършва мащабно строителство, единствено монтиране
на горивно стопанство, представляващо батерии от бутилки за компресиран природен газ с
налягане 200 бара за осигуряване на захранване на съществуващо котелно помещение в
производствена сграда на фуражно предприятие в с. Калояново, община Сливен,
включително и монтиране на надземна тръбна разводка.
|
7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.
Предвид характера на инвестиционното намерение и изискванията към
необходимия терен не се предлагат алтернативни начини на реализация.
|
Въвежда се екологично гориво - природен газ, с което ще се намалят емисиите на
замърсителите в атмосферния въздух.
|
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение,
даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както
и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко
разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
j
Площадката се намира в поземлен имот 501028 в бивш стопански двор на с.
Калояново, община Сливен. ПИ 501028 в с. Калояново е с начин на трайно ползване „за
производствен терен“ съгласно кадастралната карта.
i
Терена е собственост на инвеститора.
j
Поземлен имот 501028 не е район с консервационно значими местообитания! и няма
данни за наличие на местообитания на видове растения или животни на територията или в
близост до него, включени в Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за
биологичното разнообразие. Имота е в урбанизирана територия.
j
В границите на имота и около него няма паметници на културата и експлоатацията
на съоръженията на площадката не засяга такива паметници.
j
Не се очаква трансгранично въздействие.
j
Транспортният подход до площадката се осъществява от съществуващата пътна
инфраструктура и не се предвижда изграждане на нови пътища.
!
9.
Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на
инвестиционното предложение.
Площадката се намира в бивш стопански двор на с. Калояново, община Сливен и е
с начин на трайно ползване „за производствен терен“.
j
Площадката, на която ще се извършва дейността ще с оператор j фирма
„ХЛ-ТопМикс” ООД. В поземлен имот 501028 дружеството експлоатира (на 'същата
площадка) фуражно предприятие с изградена инфраструктура за производство на
фуражни смески.
j
Поради характера на произвежданата продукция, е необходима подготовка на
материала - сушене на зърно. За целта възниква необходимостта от алтернативен горивен
източник. В тази връзка се прибягва до изграждането на газобутилкова инсталация - за
компресиран природен газ - CNG. Газобутилковата инсталация ще бъде разположена на
триосно ремарке автовоз (трейлър) с пет бутилкови групи.
I
Предлагания обект е добре приспособим към територията.
|
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10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени
зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани
за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична
■
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Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до замърсяване на
околната среда, поради следните обстоятелства:
- 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.;
i
- не се предвижда генериране на опасни отпадъци;
- реализирането на проекта няма пряко или косвено да засегне елементи от
Националната екологична мрежа, тъй като е извън от означените местоположения на
приоритетни бозайници, птици, растителни видове и хабитати;
- имота, предмет на инвестиционното предложение не засяга защитени територии
по смисъла на Закона за защитените територии;
>
- имота не попада в границите на защитени зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона
за биологичното разнообразие;
- въз основа на местоположението и въз основа на характера на инвестиционното
предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху
защитени зони от мрежата на Натура 2000.
|
i
11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на
строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жцлищно
строителство).
I
По време на строителството единствено ще бъде монтирана газобутилкова
инсталация, за компресиран природен газ - CNG. Газобутилковата инсталация ще бъде
разположена на триосно ремарке автовоз (трейлър) с пет бутилкови групи.
|
Общ проектен капацитет - 15.568 тона природен газ.
<
- добив на строителни материали - НЕ
|
- нов водопровод - НЕ
|
- добив или пренасяне на енергия - НЕ
«
- жилищно строителство - НЕ
- третиране на отпадъчните води - НЕ
Естеството на прилаганите дейности не предполага отделяне на производствени
отпадъчни води, замърсяване на подземните и повърхностни води в района. Не
съществуват условия за заливане на територията.
!
12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното
предложение.
!
Предвижда се стартиране на последваща процедура за издаване на разрешително за
строеж по реда на Закона за устройство на територията.
I
1
III.
Местоположение на инвестиционното предложение, което може да| окаже
отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските
райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и
по-конкретно:
|
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Площадката се намира в поземлен имот 501028 в бивш стопански двор на с.
Калояново, община Сливен. ПИ 501028 в с. Калояново е с начин на трайно ползване „за
производствен терен“ съгласно кадастралната карта.
|
Предоставени са:
;
- Скица на имот с идентификатор 501028
|
- Документ за собственост
|
- Друга приложна информация, относно характера на инвестиционното предложение.
С реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати
чувствителни, уязвими, защитени, санитарно-охранителни зони и др.; Реализирането на
проекта няма пряко или косвено да засегне елементи от Националната екологична !мрежа,
тъй като е извън от означените местоположения на приоритетни бозайници, jптици,
растителни видове и хабитати; Имота, предмет на инвестиционното предложение не засяга
защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии; Имота не прпада в
границите на защитени зони по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за биологичното
разнообразие; Въз основа на местоположението и въз основа на характера на
инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно
въздействие върху защитени зони от мрежата на Натура 2000; Няма да бъде засегнат
ландшафта, както и обекти с историческа, културна или археологическа стойност. |
I
IV.
Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, жато се
вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на
реализацията на инвестиционното предложение:
I
Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното
наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното
разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
Предлаганият обект не съдържа дейности и технологии, които да представляват риск за
неблагоприятно влияние върху здравословния статус на населението.
|
Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване
дискомфорта на хората и не засяга материални активи на физически или юридически лица
извън тези на възложителя.
I
[
f
- Въздействие върху атмосферния въздух - HE
j
В процеса на експлоатация не се очаква да се отделят емисии на вредни вещества.
Източници на организирани емисии:
|
На площадката не се предвижда изграждане или експлоатация на нови източници на
организирани емисии. Инвестиционното предложение касае газификация на
съществуващите парокотелни с природен газ, предвидени за изграждане на два! етапа:
Етап 1 -Газификация на парни котли 0.7 т/час и Етап 2 - Газификация на водогреен котел
BAXI LUNA DUO-TEC МР 1.7 -70,2 kW.
j
Газобутилковата инсталация ще бъде съоръжена с необходимата спирателна и
предпазна арматура, както и тръбна разводка. Съхранението, както и извършването на
товаро-разтоварните дейности с природен газ ще се извършват съгласно
противопожарните изисквания.
I
Съобразно характера на предвижданата дейност няма да има източници на
неорганизирани емисии. Неорганизирани емисии могат да възникнат единствено в
процеса на монтиране на газобутилковата инсталация. Същите ще бъдат локални и
краткотрайни.
|
След газификацията на котлите на същите ще се извърши мониторинг за оценка на
съответствието на нивата на замърсителите от организирани източници.
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I

- Въздействие върху качеството на водите - поземлен имот 501028 е съвместим за
производствени дейности.
i
- Въздействие върху почвата и земните недра - HE
j
Реализацията на проекта не е свързана със замърсяване на почви.
i
- Въздействие върху ландшафта - HE
j
С инвестиционното предложение не се предвижда мащабно ново строителство.
Единствено ще бъде монтирана газобутилкова инсталация, за компресиран природен газ CNG. Газобутилковата инсталация ще бъде разположена на триосно ремарке автовоз
(трейлър) с пет бутилкови групи.
;
Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на
разположените в близост до инвестиционното предложение.
!
Площадката е в бивш стопански двор в с. Калояново и реализирането на проекта няма
пряко или косвено да засегне елементи от Националната екологична мрежа, тъй като е
извън от означените местоположения на приоритетни бозайници, птици, растителни
видове и хабитати.
j
Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение
от риск от големи аварии и/или бедствия.
j
Имота се намира в бивш стопански двор и е с начин на трайно ползване „за
производствен терен“. Около имота, отреден за газобутилкова инсталация няма
разположени други обекти и/или инсталации. В тази връзка не може да се създаде; или да
се увеличи риска или последствията от голяма авария в предприятието, както и ефекта на
доминото.
i
Предвижда се газобутилкова инсталация да бъде разположена на достатъчно
разстояние от останалите съоръжения и сгради на площадката, което е допълнителна
предпоставка за недопускане на повишаване на риска и утежняване на последствията от
голяма авария. Газобутилковата инсталация ще бъде съоръжена с необходимата
спирателна и предпазна арматура, както и тръбна разводка.
!
Опасност от наводнение може да възникне при необичайно обилни дългове и
снеготопене. На територията на площадката не може да възникне наводнение от
катастрофален характер.
;
Обектът не е застрашен от ураганен вятър, снегонавявания, заледявания и
обледенявания.
j
Посочените природни бедствия представляват голяма рядкост в района и могат да
бъдат предотвратени чрез организационна готовност за минимизация на последиците с
подръчни средства.
I

Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно,
краткотрайно, средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Съгласно приложената таблица - Матрица 1. Обобщена оценка на въздействията от
инвестиционното предложение.
'
iI
Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато
население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на
населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
i
Инвестиционното предложение и техническото осигуряване на газобутилковата
инсталация не предполага дейности и технологии, шито да представляват риск за
неблагоприятно влияние върху населението в с. Калояново.
ю

Реализирането на инвестиционното предложение не засяга материални активи на
физически или юридически лица извън тези на възложителя. Не се очаква въздействие
върху качеството на атмосферния въздух при строителството и експлоатацията на обекта.
Съобразно характера на дейността, не се очаква замърсяване на отпадъчните води.
Реализацията на проекта не е свързана със замърсяване на почви.
С инвестиционното предложение не се предвижда мащабно ново строителство.
Единствено ще бъде монтирана газобутилкова инсталация, която ще бъде разположена на
триосно ремарке автовоз (трейлър) с пет бутилкови групи. Въздействие върху ландшафта
не се очаква.
Конкретно на разглежданата площадка няма установени и регистрирани в националния
геофонд находища на подземни природни богатства.
I
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.
;
В близост до производствената площадка няма паметници на културата и курортни
селища, при което монтирането на газобутилкова инсталация не засяга такива паметници и
селища.
i
!
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
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 6В(Д)
ден
70

вечер
70

! нощ
70

Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
I
Съобразно описаното по-горе не се очаква вероятно или интензивно негативно
въздействие върху компонентите на околната среда.
I
Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостга на
въздействието.
При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква негативно въздействие
върху компонентите на околната среда.
Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни
предложения.
i
Площадката се намира в бивш стопански двор на с. Калояново, община Сливен и е
образувана от имот 501028 и е с начин на трайно ползване „за производствен терен“.
Около имота, отреден за газобутилкова инсталация няма разположени други обекти и/или
инсталации. В тази връзка не може да се създаде или да се увеличи риска или
последствията от голяма авария в предприятието, както и ефекта на доминото.
j
11

Въздействието на обекта върху компонентите на околната среда ще бъде незначително,
предвид характера на дейността - производство на фуражни смески, използване на
природен газ за сушене на зърното в трейлер и тръбен път за товаро-разтоварни операции
на същия.
Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
|
Съобразно характера на дейността не се очаква негативно въздействие! върху
компонентите на околната среда.
I
Трансграничен характер на въздействието.
Не се очаква трансгранично въздействие.

!
!

Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с
избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни
отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
j
Организирано събиране и извозване на битовия отпадък по съществуващата до сега
схема в общината;
Производствени отпадъци не се очаква да се генерират.
Съобразно характера на дейността, не се очаква образуване на производствени
отпадъчни води;
;
При въвеждане в експлоатация организираните емисии от котлите подлежат на
мониторинг. Неорганизираните ще бъдат незначителни и няма да доведат до промяна в
качеството на въздуха в района.
j
Предвижда се осъществяване на периодичен мониторинг на техническата изправност
на съоръженията за съхранение на природния газ , което пряко влияе върху опазване на
околната среда, така и върху икономическите резултати.
!
1

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.
|
Предоставят се:
- Скица на имот с идентификатор 501028
- Документ за собственост
■ Друга приложна информация, относно характера на инвестиционното предложение,
включително и нейното обявяване на обществеността.
!

I

I

f
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МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение

Въздействие

Вероятност на Териториален
обхват на
паят на
въздействието въздействието2

Вид на въздействието

Положителн
о/
отрицателно

Степен на
въздействието3

Честота4 Прод
тел\

Пряко/
непряко

~

По време на експлоатация

Характеристш

«

' . «

в-

ъ

£4

177*1^

1.1. В ъ рху
въздуха

не се очаква

не

1.2. В ъ рху

не се очаква

не

не се очаква

Н£

-

н е се очаква

Н£

-

н е с е очаква

не

-

1.6. В ъ рху
ландш аф та

н е с е очаква

Н£

ниска

;

1.7. В ъ рху
пам етници на

не се очаква

не

ниска

|

-

-

ниска

j

ниска

!

“

водите
1.3. В ъ рху

ниска

-

-

ниска

-

-

ниска

-

зем н и т е недр а
1.4. В ъ рху
почвата
1.5. В ъ рху
флората фауната
и ЗП Т

I

културата
1.8. От

не се очаква

“

ниска

генериране на
отпадъци
1.9. О т вредни
ф изични

н е с е о ч ак ва

ниска

Н£

j

фактори
1.10. В ъ р х у

н е с е очаква

ЗГ

■'ftp*- ^ 1■-У?,4$. - ~ У • \

Н£

-

“

ниска

t

н аселен и ето

1 Очаква се, не се очаква
2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката
3 Ниска, средна, висока
4 Постоянно, временно
J Краткотрайно, средно или дълготрайно

4.Трансграничен характер на въздействията - НЕ
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Списък на приложенията:

1. Скица на имота с идентификатор 501028
2. Нотариален акт за собственост
3. Документ за платена такса

//

