
Представено от „СТЕЛМАН“ ООД уведомление за инвестиционно предложение за 

„Ползване на отпадък с код 10 01 02 „увлечена летяща пепел“ като добавка към цимента 

при производството на бетони в производствена база - бул. „България“ №218, гр. 

Свиленград“ 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

448/09.05.2018г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Наредбата за ОВОС, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 

05.01.2018г.) РИОСВ – Хасково Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Целта на инвестиционното предложение е ползване на отпадък с код 10 01 02 „увлечена 

летяща пепел“ като добавка към цимента при производството на бетони в производствена база 

в имот №000681, гр. Свиленград бул. „България“ №218“. 

Бетоновият възел е с производителност до 50 м
3
/час, при прогнозирано годишно 

производство до 20 000 м
3
 бетон. 

Отпадъкът /код 10 01 02 „увлечена летяща пепел“/ се отделя от електро-филтрите, 

намиращи се в долната част на комините на ТЕЦ „Бобов дол“, ползваща за горене въглища. 

Част от пепелината на ТЕЦ-а ще се предоставя на „Стелман“ ООД съгласно договор 

№13/12.02.2018г. с ТЕЦ „Бобов дол“ и ще се ползва като добавка към цимента при 

производството на обикновени бетони. Отпадъкът след транспортирането му до бетоновия 

възел ще се съхранява в херметично затворен, метален силоз с капацитет 50т. 

Техническата инфраструктура за бетоновия възел е съществуваща и не се предвижда 

промяна или изграждане на нова. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 буква „б“ от 

Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от същия, инвестиционното предложение 

подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На 

основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 

РИОСВ – Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот № 000681, с площ 7,408 дка, НТП производствен терен в землището на гр. 

Свиленград, в който е разположен бетоновия възел предмет на инвестиционното предложение 

не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най-

близко разположена до имота е защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение 

№ 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти 

и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 

(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до Община Свиленград. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 14.05.2018г./ 


