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Изх. №ПД-718/18.08.2016г. 
 
До  
Екопет ООД 
 
 
 
ОТНОСНО: Цех за предварително третиране, преди оползотворяване, на пластмасови 
отпадъци в имот с идентификатор 77181.15.550 по плана за регулация на гр. Харманли, 
общ. Харманли. 
 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-718/08.08.2016г. на РИОСВ-Хасково за цех за 
предварително третиране, преди оползотворяване, на пластмасови отпадъци в имот с 
идентификатор 77181.15.550 по плана за регулация на гр. Харманли, общ. Харманли, на 
основание чл.6а от 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 11.09.2007 
г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), Ви уведомявам следното: 
Пускането в експлоатация на цех за предварително третиране, преди оползотворяване, на 
пластмасови отпадъци в имот с идентификатор 77181.15.550 по плана за регулация на гр. 
Харманли, общ. Харманли, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  
След преглед на постъпилата информация се установи, че се предвижда пускане в 
експлоатация на съществуващ цех за предварително третиране преди оползотворяване на 
пластмасови отпадъци в имот с идентификатор 77181.15.550 по плана за регулация на гр. 
Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково. Цехът е осъществявал своята дейност в периода 
ноември 2010г. – декември 2012г. „ЕКОПЕТ“ ООД има издадено Решение № 14-ДО-144-
00/11.11.2010г. на Директора РИОСВ - Хасково, изменено и/или допълнено с Решение № 14-
ДО-144-01/14.03.2012г., с което се разрешава извършването на дейности по третиране на 
отпадъци за срок от 11.11.2010г до 11.11.2014г. Цехът за предварително третиране на 
пластмасови отпадъци е обособен в съществуваща сграда с площ 332 м2, намираща се в 
парцел с площ от 2608 м2. Изходната суровина ежедневно се доставя в цеха под формата на 
пресовани бали. В цеха механично се обработват /натрошават/ пластмасовите отпадъци. 
Инсталацията за предварително третиране на пластмасовите отпадъци се състои от 
транспортна лента с метал-детектор – придвижва пластмасовите отпадъци между отделните 
съоръжения на инсталацията; елеватор – подава пластмасовите отпадъци към съответното 
съоръжение на инсталацията; басейн за първо измиване – измиване със студена вода на 
пластмасовите отпадъци; чукачка – смилане на пластмасовите отпадъци до определен 
размер; сепаратор – отделяне на чужди примеси, които са били натрошени заедно с 
материала; басейн за топло измиване – измиване с почистващ препарат и топла вода; басейн 
за изплакване – изплакване със студена вода; центрофуга – обезводняване на материала; 
сушилня – преработените пластмасови отпадъци се изсушават при температура от 900С; 
сектор за пакетаж – пълнене на материала в чували. Опакованият материал се съхранява в 
предвидено за целта помещение и се извозва периодично. Проектния капацитет на 
инсталацията е: 10 000 т/год. Необходимите количества вода за работата на обекта ще се 



осигуряват от водопроводната мрежа на населеното място. Отпадъчните води се заустват в 
градската канализация. 
Имот с идентификатор 77181.15.550 по плана за регулация на гр. Харманли 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 е 
защитена зона BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания, 
приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г.  
Посочените по – горе дейности, свързани с пускане в експлоатация на цех за предварително 
третиране преди оползотворяване на пластмасови отпадъци в имот с идентификатор 
77181.15.550 по плана за регулация на гр. Харманли, общ. Харманли, не попадат в позициите 
на Приложение № 1 и Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не 
подлежат на регламентираните с Глава шеста от него процедури по оценка на 
въздействието върху околната среда /ОВОС/ и екологична оценка /ЕО/. 
С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 
инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 
въздействие върху защитена зона BG0000578 „Река Марица”. 
В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 
заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че не е 
необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 
 
Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други 
закони и подзаконови нормативни актове. 
 
При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 
обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да 
уведоми незабавно РИОСВ за промените. 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 
 


