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Изх. №ПД-622/23.10.2015г. 

 

До  

Мах 2000 ООД 

ул.Хаджи Димитър №4 

гр.Момчилград 

 

 

ОТНОСНО: Смяна на предназначение от „Топливо“  в дърводелски цех, кв.102, УПИ II, гр. 

Момчилград, общ. Момчилград.  

 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-622/07.10.2015г. на РИОСВ-Хасково за смяна на 

предназначение от „Топливо“  в дърводелски цех, кв.102, УПИ II, гр. Момчилград, общ. 

Момчилград, 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: 

Смяната на предназначение от „Топливо“  в дърводелски цех, кв.102, УПИ II, гр. Момчилград, 

общ. Момчилград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

След преглед на постъпилата информация се установи, че възложителят предвижда в 

новопроектирания дърводелски цех да се произвеждат бичени материали - фасонирани дъски 

и греди, палети и фурнир. Капацитетът на дърводелския цех ще бъде 30 м3 обработен дървен 

материал на ден. Общата използваема площ за производствената дейност е 1755,15 м2. За 

производството на бичените материали - фасонирани дъски и греди, палети и фурнир, 

изходната суровина ще са трупи от широколистна и иглолистна дървесина. Обектът се състои  

от следните  самостоятелни сгради:  дърводелски цех с нова пристройка към него - сушилня с 

котелно помещение; склад за готова продукция - открити навеси; точиларна и склад за 

инструменти и административно - битова сграда. В сушилнята ще се изсушават детайлите за 

палети, дъски и фурнир. За сушенето ще се използва агрегат, произвеждан от котел. 

Топлинната мощност на котела е 200 kW, а вида на използваното гориво са дървесни изрезки- 

отпадъчен продукт от обработката на дървения материал в цеха. Височината на комина се 

предвижда да е 25 м с диаметър 0,55 м. в съответствие с изискванията на  Наредба № 1 от 

27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 

атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /обн., ДВ, бр. 64 от 

5.08.2005г. Изграждането на нова пътна или улична мрежа не се налага, ще се използва 

съществуващата. За питейно - битови нужди ще се използва вода от съществуващата градска 

водопроводна мрежа. От обекта се очаква да се генерират битови отпадъчни води, които ще 

се заустват в съществуваща септична яма с обем 45 м3, тъй като в района на имота няма 

изградена канализационна мрежа. При запълване обема на съществуващата септичната яма, 

тя ще се изгребва периодично с необходимата механизация и отпадъчните води ще се 

предават в новоизградената градска пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. 

Момчилград. Строителните отпадъци, които се очаква да се генерират, ще се извозват на депо 

за строителни отпадъци, посочено от общината. Едрите отпадъци като кори и трески ще се 

събират в контейнери. Дървесните стърготини и дървесен прах се предвижда да се засмукват 

чрез всмукателни вентилатори от приемници при отделните машини и чрез 



пневмотранспортна инсталация ще се отлагат в предвидените циклони – 2 броя за талаж и 

кори.  

Имота, предмет на инвестиционното предложение не попадат 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 

BG0001032 „Родопи Източни” за опазване на природните местообитания, приета с Решение 

на МС № 122/02.03.2007г. (приблизително 2500 м) 

Във връзка с казаното по – горе, Ви информираме, че при така представената информация 

посочените дейности не попадат позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не 

подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или екологична 

оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”. 

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 
 

 

 

 


