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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 10 - ЕО/2015г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 

 

на основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 14, ал. 2 

от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми(Наредбата за ЕО), чл. 37, 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), представената 

информация и документация от община Свиленград и получено становище от РЗИ - Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва екологична оценка на „Изработване на ПУП – план за застрояване в ПИ с 

№№ 041034, 041035, 041038, 041042, 041043, 041048, 041049, 041051, 041052, 041053, 041054, 

041055, 041056 в землището на гр. Свиленград, с цел изграждане на площадка за временно 

съхранение на строителни отпадъци и зелени маси“, при прилагането на който няма 

вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и 

човешкото здраве 

 

Възложител: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД 

 адрес: гр. Свиленград, бул. „България” № 32, област Хасково 

 

Характеристика на плана: 

Основание за изготвяне на плана/програмата е изработването на ПУП – план за 

застрояване в ПИ с №№ 041034, 041035, 041038, 041042, 041043, 041048, 041049, 041051, 

041052, 041053, 041054, 041055, 041056 в землището на гр.Свиленград, с цел изграждане на 

площадка за временно съхранение на строителни отпадъци и зелени маси. 

Повърхността на площадката ще бъде покрита с асфалт с показатели, отговарящи на 

условията за преминаване на тежки камиони. Цялата площ ще бъде оградена с подходяща за 

целта ограда. Ще бъде поставено водоизолационно покритие на определени площи за 

гарантиране на подходящо събиране и третиране на дъждовните води. На площадката за 

временно съхранение ще бъде монтиран кантар за отчитане на количествата отпадъци 

/строителни и биоразградими/. 

Площадката за компостиране на биоотпадъци се предвижда да бъде изградена от 

следните зони: 

 зона компостни редове 

 зона суров материал 

 зона за рафиниране 

Предвидени са също: 

 Компостни редове. Обем на една компостна дига V=45 m
3
; 

 Резервоар с обем от 10 м
3
 за съхраняване на вода от повърхностния отток от 

площадката за зелено компостиране. Водата се използва за оросяване. 

 Резервоар за оросяване, заедно с помпена група; 

 Резервоар за противопожарни нужди – 40 m
3
. 

Биоотпадъците ще се разстилат под формата на редове с триъгълно сечение (т.нар. 

windrows), което позволява да се съхрани част от топлината отделяна от дейността на 
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микроорганизмите, при което температурата нараства. Компостирането се разделя на 4 стадия: 

1) мезофилен; 2) термофилен; 3) изстиване; 4) съзряване. В процеса на био-деградацията 

органичният субстрат претърпява физично и химично превръщане с образуването на стабилен 

хумифициран краен продукт. Компостирането води до намаляване на обема на 

биоразградимите отпадъци в рамките от 20 до 60 %, на съдържанието на влага до 40% и на 

теглото до 50 %. Киселинността (pH) на крайния компост е близко до неутралната и 

съотношението въглерод към азот е по-малко от 20:1. Този продукт е ценен за селското 

стопанство като органичен тор и като средство за подобряване структурата на почвата. 

Цялото съоръжение за компостиране ще се разположи на площ от около 4000 m
2
. За 

различните елементи на съоръжението са приети следните размери и обеми: 

 площадка за доставяне на входящите материали (подходящи за компостиране 

хранителни отпадъци и зелени отпадъци):     160 m² 

 площадка за доставяне на обемисти биоотпадъци (материал, който трябва да бъде 

обработен с шредер):      100 m² 

 зона на активно разграждане със система за аерация  2 200 m² 

 зона за изстиване и съзряване      800 

 площадка за складиране на компост:     160 m² 

 други работни площи:       480 m² 

 басейн за инфилтрата:       240 m³ (площ- 80 м
2
) 

 офис (кабина) :      20 m² 

 ограда за площадката за компостиране, снабдена с входна врата по периферията на 

съоръжението. 

По наредбата за строителните отпадъци, те трябва да са разделени на строителната 

площадка. Но реалността е друга и най-вероятно ще идват и неразделени отпадъци. Така че 

трябва да се включат още най малко и следните кодове: 

 

 

 
Дейности извършвани от 

общината 

Дейности извършвани 

от наета външна 

фирма с разрешение 

17 01 07 смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

1000 т./г. 
събиране и транспортиране, 

R13, D15 
R12 

17 09 04 смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 

1000 т./г. 
събиране и транспортиране, 

R13, D15 
R12 

 

Образувани отпадъци на площадката (от дейността на общината, която е само 

съхранение няма да се образуват отпадъци): 

19 12 08 текстилни материали (текстил, килими, вата) 

19 12 09 минерали (например пясък, камъни) 

19 12 01 хартия и картон 

19 12 02 черни метали 

19 12 03 цветни метали 

19 12 04 пластмаса и каучук 

19 12 05 стъкло 

19 12 06 * дървесни материали, съдържащи опасни вещества 

19 12 07 дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06 
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МОТИВИ: 

 

1. С реализирането на ПУП – план за застрояване в ПИ с №№ 041034, 041035, 041038, 

041042, 041043, 041048, 041049, 041051, 041052, 041053, 041054, 041055, 041056 в землището 

на гр. Свиленград, ще бъде изградена площадка за временно съхранение на строителни 

отпадъци и зелени маси. Експлоатационните условия не предполагат заемане, нито засягане на 

допълнителни територии, както и извършване на други дейности, определящи рамката за 

развитие на други инвестиционни предложения по Приложения №1 и 2 на ЗООС. 

2. Изграждането на площадка за временно съхранение на строителни и биоотпадъци е 

заложено в Общинската програма за управление на отпадъците на Община Свиленград, 2015-

2020г. 

3. Изграждането на площадка за временно съхранение на строителни и биоотпадъци цели 

предимно намаляване на количеството на депонираните отпадъци. Отклоняването на 

биоотпадъците е необходимо изискване в съответствие с постигането на регионални цели за 

разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци по чл. 8 от Наредбата за 

разделно събиране на биоотпадъците, а това на строителните – постигане на целите за 

насърчаване на рециклирането и оползотворяване на строителните отпадъци за постигане на 

целите от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

4. Отговаря на общия устройствен план на град Свиленград, община Свиленград, област 

Хасково. 

5. Площадката се изгражда с цел отклоняване на строителните и биоотпадъци от общия 

поток битови отпадъци и намаляване на общото количество отпадък, депониран на 

Регионалното депо в гр. Харманли и в съответствие с изискванията на националното 

законодателство. 

6. Площадката се предвижда да бъде изградена в съответствие с нуждите на населението 

и прогнозните количества строителни отпадъци и земни маси за територията на Община 

Свиленград. 

7. В съответствие с чл. 64 от ЗУО за депонирането на отпадъци се правят отчисления, 

които имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи 

тяхното рециклиране и оползотворяване. Това стимулира предприятията, които ползват 

общинската система за обезвреждане, както и самата община да предприема мерки не само за 

рециклиране и оползотворяване на отпадъците, но и за предотвратяване на образуването им. 

Със спестените средства могат да се финансират мероприятия за рециклиране и 

предотвратяване. 

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

установи, че имоти №№ 041034, 041035, 041038, 041042, 041043, 041048, 041049, 041051, 

041052, 041053, 041054, 041055, 041056 в землището на гр. Свиленград, в които се предвижда 

изграждане на площадка за временно съхранение на строителни отпадъци и зелени маси не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, но са в 

непосредствена близост до защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 

661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

9. Извършена е оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на 

горецитираната близко разположена защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, 

ал.1 от Закона за биологичното разнообразие. На основание чл.37, ал.3 от Наредбата за ОС, 

след преглед на представената информация, предвид характера и местоположението на ПУП-

ПЗ и въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която ПУП – план за застрояване в ПИ с №№ 041034, 

041035, 041038, 041042, 041043, 041048, 041049, 041051, 041052, 041053, 041054, 041055, 

041056 в землището на гр. Свиленград, с цел изграждане на площадка за временно съхранение 

на строителни отпадъци и зелени маси, няма вероятност да окаже значително отрицателно 
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въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 

на опазване в горецитираната защитена зона, поради следните мотиви: 

 Предвид местоположението, вида и обема на предвидените дейности, при 

реализирането им не се очаква значително увреждане и/или унищожаване на природни 

местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в близкоразположената зона. 

 Не се очаква реализацията на ПУП-ПЗ да доведе до увеличаване степента на 

фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете предмет на 

опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар”. 

 Генерираните при реализация на ПУП-ПЗ, вид и количества шум и отпадъци няма да 

увеличат значително безпокойство върху предмета и целите на опазване в 

близкоразположената защитена зона. 

 Не се очаква реализацията на ПУП-ПЗ да доведе до кумулативно въздействие със 

значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в защитената зона, като 

резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или 

инвестиционно предложения със сходен характер. 

10. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от ЕО не са 

постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана. 

11. Съгласно Становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-03-1045#3/03.09.2015г. липсва 

основание за наличие на значително въздействие и възникване на риск за човешкото здраве. 

12. Реализацията на „Изграждане на площадка за временно съхранение на строителни и 

биоотпадъци“ не е с трансгранично въздействие върху околната среда. 

 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не 

може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата 

нормативна уредба по околна среда. 

 

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е 

било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да 

уведоми РИОСВ – Хасково до 14 дни след настъпване на измененията. 

 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс, чрез Директора на РИОСВ – Хасково, пред 

Министъра на Околната среда и водите в 14-дневен срок. 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 13.11.2015г. 

 


