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Р Е Ш Е Н И Е № СЗ – 35 – ПР/2012 г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда
На основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на
околната среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване
на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) чл. 31 ал. 4 и
ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 2 ал. 1, т. 1, чл. 8, ал. 1, т. 2, чл.
40 ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представената
писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за
ОВОС, по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС представени становища от Регионална
здравна инспекция гр. Сливен.
РЕШИХ
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда и оценка на
съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони за
инвестиционно предложение Монтиране на стерилизатор за обезвреждане на опасни
болнични отпадъци в имот № 67338.530.33 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ.
Сливен, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху
природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в
защитени зони.
Възложител МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.
МОТИВИ:
I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем,
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други
предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване
и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:
 Инвестиционното предложение предвижда изграждане инсталация за преработка
на болнични отпадъци. Инвестиционните предложения за предвидената дейност
съгласно Приложение № 2 и на основание чл.93, ал.1, т. 1 от ЗООС се извършва
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвидената дейност
попада в т. 11, буква „б” на Закона за опазване на околната среда - „инсталации и
депа за обезвреждане на отпадъци” (невключени в приложение № 1) от
Приложение № 2.
 Според представената информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС, в която подробно е описана характеристиката на
предлаганата дейност, инвестиционното предложение е свързано с нова
инвестиция в апаратура за обезвреждане на опасни болнични отпадъци
генерирани от работата на „Отделение по инфекциозни болести” и „Отделение по
пневмология и фтизиатрия”. Моделът VS 130 е специализирана машина,
произведен от GETINGE SKARHAMN АВ - Швеция за работа в специализирана
среда със следните продукти: Лабораторна стъклария и съдове; Среди за тъканни
култури; Течности; Опасни болнични отпадъци и е със следните работни
параметри:
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1210С
1340С
Програма за стерилизация на опасни болнични отпадъци на
138°С Програма за стерилизация на течности;
 Вакуум тест;
 Процеси, създадени по желание на оператора
GETINGE VS 130 се използва в няколко сегмента: Медицина; Лабораторни
изследвания; Научно приложение. Системата за управление дава възможност за
минимум 10 работни програми за различните режими Обемът на камерата е 130л.
за цикъл и е достатъчна за нуждите на лечебното заведение.Минималните
изисквания за площ необходима за монтиране на стерилизатора е 1400 мм х 1100
мм с височина при отворена камера 1800 мм. В тази връзка е направен извод, че
обема и мащабността на инвестиционното предложение са малки и реализацията
му ще окаже незначително въздействие върху околната среда.
 Разглежданата площадка предвидена за реализация на инвестиционното
предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или
друг план дейности. В РИОСВ Стара Загора не са постъпвали инвестиционни
предложения за разглеждания район. Всичко това изключва възможността от
увеличаване на въздействието на инвестиционното предложение върху околната
среда или т.нар. кумулиране с други предложения.
 Безопасното управление на медицинските отпадъци е от основно значение за
общественото здраве и опазването на околната среда. Въвеждането на поефективни методи за обезвреждане на отпадъците, отделени от здравните
заведения, може да доведе до намаляване на количествата отпадъци.
Площадката предвидена за събиране и обезвреждане на опасните отпадъци
има стени и под, които лесно се почистват и дезинфекцират, снабдена е с
течаща вода и подов сифон, има захранване с електричество, защитено е от
проникване на слънчеви лъчи и насекоми и се заключва. Отпадъци, които се
очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране са следните:
• Спринцовки и системи;
• Марли, бинтове, тампони, консумативи за еднократна употреба;
• Гипсови отливки, болнично бельо, работно облекло;
• Хранителни отпадъци от инфекциозно отделение и отделение по
Пневмология и фтизиатрия.
Количествата на изброените отпадъци към момента са между 60 - 70 кг. за месец
или 720 - 840кг. Събраните опасни отпадъци ще бъдат транспортирани
посредством еднократни контейнери до стерилизатора за преминаване през цикъл
на стерилизация с пара на 138 °С. Посредством специализиран кит, описан в
документацията, се осъществява цикъл и под високо налягане за пълно
обеззаразяване на отпадъците. Обезвредените болнични отпадъци се предават по
договор на лицензирана фирма за последващо третиране. Отпадните води от
стерилизатора след приключване на цикъла се отделят, чрез заустване през
централната канализация на сградата. Стерилизатора разполага и с вградена
система за автоматично филтриране на изходящия въздух/пара.
 Инвестиционното предложение за монтиране на стерилизатор за обезвреждане на
опасни болнични отпадъци не е свързано с добив на подземни богатства и
използване на невъзобновими природни ресурси, което да доведе до трайни
невъзстановими физически промени в района. Площадката, която е предвидена за
реализация на инвестиционното предложение е разположена на територията на
болничното заведение в съществуващо помещение в регулацията на гр. Сливен.
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 Известен риск от инциденти съществува единствено при строителството и
експлоатацията на обекта. При вземане на необходимите мерки, свързани със
стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда, те ще бъдат
сведени до минимум.
II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото
ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии,
качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:
a. Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в имот с идентификатор
67338.530.33 по кадастралната карта на гр. Сливен и адрес гр. Сливен, п.к. 8800,
ул. „Сергей Румянцев” № 2. Площта на поземленият имот е 5276 кв.м.,а на
сградата в която се предвижда монтажа на стерилизатора е 22,09 кв.м.
Площадката ще заема 6.11 кв.м от сградата. Според издадената от Служба по
геодезия, картография и кадастър – гр. Сливен скица, имотът е с начин на трайно
ползване „За друг обществен обект, комплекс”. В тази връзка е направен извод, че
качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района няма
да бъдат засегнати.
III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:
 Представената от възложителя информация за преценяване необходимостта от
извършване на ОВОС описва биологичното разнообразие в района и защитените
територии. Разглежданата площадка не засяга потенциални защитени зони от
Европейската екологична мрежа Натура 2000. Най-близко разположената зона е
„Сините камъни - Гребенец” с код BG 0002058, предназначена за опазване на
птиците.
 Според извършената Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в
защитените зони, по реда определен в Наредбата за ОС, реализацията на
инвестиционното предложение ще окаже незначително отрицателно въздействие
върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, предмет
на опазване в защитените зони. Предвиденият имот № 67338.530.33 по
кадастралната карта на гр. Сливен е с начин на трайно ползване „За друг
обществен обект, комплекс” и е разположен в регулацията на гр. Сливен. Имотът
е антропегенизиран с бедна храстова и тревиста растителност. Предвид характера,
местоположението и начина на реализиране на ИП не би попречило или увредило
по никакъв начин приоритетни местообитания и видове предмет на опазване в
защитените зони от мрежата Натура 2000. До площадката на обекта има
съществуващи пътища и не е необходима тяхната промяна или изграждане на
нови пътища. Това води до извода, че екосистемите в естествената околна среда
на защитените със закон територии и местообитания, планинските и гористите
местности, районите в които нормите за качеството на околната среда са
нарушени, силно урбанизираните територии, защитените територии на единични
и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за паметниците
на културата и музеите, териториите и/или зоните и обектите със специфичен
санитарен статут или подлежащи на здравна защита няма да бъдат засегнати и
екосистемата ще асимилира реализираното инвестиционно предложение.
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IV. Характеристикиге на потенциалните въздействия – териториален обхват,
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност,
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:
 Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и
експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките
на разглежданият имот № 67338.530.33 по кадастралната карта на гр. Сливен,
общ. Сливен.
 Съгласно становище на РЗИ гр. Сливен с изх. № ЗД 01-02-545/11.05.2012 г. при
реализацията на инвестиционното предложение не се очаква риск за човешкото
здраве.
 Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с добре изградена пътна
инфраструктура. Местоположението отговаря на санитарно - хигиенните
изисквания за здравна защита на селищната среда. Това води до извода, че
засягането на населението ще бъде краткотрайно, временно и епизодично и ще се
определя субективно от различните индивиди.
 Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично
въздействие, тъй като площадката е много отдалечена от границата на Република
България.
 Въздействието в резултат на строителството и експлоатацията на
инвестиционното предложение ще бъде ограничено в рамките на разглеждания
имот. Въздействието ще бъде дълготрайно, тъй като ландшафта се променя
трайно и въздействието от естетическа гледна точка е субективно.
V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:
 Възложителят е уведомил за намерението си общ. Сливен и засегнатото
население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност,
относно реализацията на инвестиционното предложение.
Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за
опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни
актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно
действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на
някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,
възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до
14 дни от настъпването им.
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно –
процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред
Административен съд - Стара Загора в четиринадесет дневен срок от
предоставянето му.

инж. ПЕНКА НАЧЕВА
Директор на РИОСВ - Стара Загора
29.05.2012 г.

