
 

 1 

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 
 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА 

РИОСВ СТАРА ЗАГОРА 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 

 

от „Е. Миролио“ ЕАД, гр. Сливен, кв.“Индустриален“, тел.044/500 917 

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице) 

гр. Сливен, кв.“Индустриален“, BG 119 603 547 

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице) 
 

Пълен пощенски адрес: гр. Сливен, кв.“Индустриален“ 
 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 044/ 500 717, M.Ivanova@emiroglio.com 
 

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:  

д-р Гаетано Римини – Изпълнителен директор  
 

Лице за контакти: инж. Милена Иванова, тел.044/ 500 717 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че “E. Миролиио“ ЕАД има следното инвестиционно 

предложение: 

„Замяна на центрофуга и апарат за багрене в цех „СБМ“ с нови, без промяна на 

разрешените с КР № 107-H1, (посл. изменение 2020 г.) капацитет, суровини и 

материали.“ 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Настоящото инвестиционно предложение се отнася за площадка „Лана“, цех 

„СБМ“ и касае единствено модернизация на машинния парк без промяна на 

суровини, материали, използвана енергия и вода за производството. 

Инвестиционното предложение не касае ново строителство, а единствено 

позициониране на машини във вече съществуваща сграда с изградена 

инфраструктура. Машините ще бъдат закупувани и позиционирани поетапно в 

рамките на 1  г..  
 

 (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) 
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2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; 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: 

В цех „СБМ“ се извършва багрене на текстилни платове, прежди и влакна. 

Планира се да се заменят два броя машини с нови, поради амортизация на 

старите. Реално няма да има никакви промени в процесите на цеха. Няма да има 

промяна в инфраструктурата, няма да се изгражда нова.  

Капацитета за производство на цеха ще остане непроменен и в пълно 

съответствие съгласно издаденото КР № 107-Н1, посл. изменение 2020 г. 
 

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: 

Планираните промени ще се извършат на вече съществуваща площадка в 

индустриалната зона на гр. Сливен и 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) 

Площадката е разположена в УПИ V, кв. 22 по плана на промишлена зона на 

град Сливен, на терен собственост на фирма „Е. Миролио“ ЕАД. 

Съседните площи, гранични за площадката се ползват както следва: 

➢ на север е разположена площадката на предприятие за горивни и 

строителни материали (газстанция); 

➢ на изток минава шосето Сливен-Ямбол, успоредно на река Асеновска; 

➢ на юг са разположени базите на фирмите „Механизация и автотранспорт“ 

ЕООД и „Домостроене“ ЕООД; 

➢ на запад – път и ж.п.коловоз обслужващ промишлената зона (ТЕЦ). 

 Реализирането на ИП няма да засегне елементи на 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. Позиционирането на нови машини не е свързано с дейности , 

различни от извършваните до момента. 

То се налага поради амортизация на старите машини. 

 
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 

експлоатацията: 
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(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) 
При реализирането на инвестиционното предложение няма да се използват 

неупотребявани до сега природни ресурси. 

Предвижда се замяна на стари машини с нови. Водоснабдяването с питейна 

вода ще се осъществява от градски водопровод, както е до момента. 

Водоснабдяването с промишлени води ще се осъществява в съответствие с 

издадените разрешителни режими, както е до момента. 

Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до 

изграждане на нови трансформатори. Ще се използват съществуващите.    
 

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: 

Реализирането на ИП няма да доведе до засягане на незасегнат до сега 

компонент на околната среда. Отпадъчните води ще се заустват в нова ПСОВ, за 

която дружеството има издадено разрешение за експлоатация с КР 107-H1-И0-

А6/2019 г..  

След направена оценка е установено, че не е необходима промяна в 

действащото КР, тъй като няма да има промяна в разрешения капацитет, 

суровините или материалите. 
 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Няма да се генерират емисии на вредни вещества във въздуха. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

Реализирането на ИП няма да доведе до образуване на нови видове отпадъци. 

Количествата ще бъдат в рамките на вече разрешените с КР № 107/ 2019 г. 
 

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 производствен характер, генерирани от площадката на 

дружеството се заустват в собствена ПСОВ. Битово – фекалните води към 

настоящия момент се заустват в градска канализационна мрежа по сключен договор 

с ВиК.  

Не се очаква промяна във вида и количеството на формираните отпадъчни 

водни потоци. 
 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 
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към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от 

тях) 

При реализирането на инвестиционното предложение, което ще се осъществи 

на съществуваща площадка, собственост на „Е. Миролио“ ЕАД  не се очаква да 

бъдат налични опасни химични вещества и смеси на площадката, различни от 

досега използваните. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да 

предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.  
 

ІІ. 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 права за иницииране или кандидатстване за одобряване на 

инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1.Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното 

предложение (схема с позициониране на планираните машини – Приложение №1) 

2.2. Картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. 

в подходящ мащаб (Приложение №2). 

3. Електронен носител – 1 бр. 

4. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено 

в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща – 

М.Ivanova@emiroglio.com, както и оригинал на хартиен носител на адрес: 

 

гр. Сливен 

кв.“Индустриален“ 

административна сграда на „Е. Миролио“ ЕАД 

за отдел „ЕОТПБ“ 

 
 
Дата: 3.09.2020 г.               Уведомител: ...................................................... 

                   /Изпълнителен директор д-р Гаетано Римини/ 
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