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Изх. №ПД-99/16.03.2015г. 

 

До 

Екоресурс Харманли ЕООД 

ул.Никола Петков №1 

гр.Харманли 

 

ОТНОСНО: Изграждане на център за рециклируеми отпадъци , като извършва дейности по 

третиране на отпадъци, в т.ч. изкупуване, събиране, сортиране, извозване, продажба, 

предварително съхраняване до предаването им за третиране и рециклиране на разделно 

събрани битови отпадъци и масово разпространени отпадъци- хартиени, метални, стъклени и 

пластмасови отпадаци, велпапе, картон, пластмаса, полиетилен (LDPE, KDPE, PET, PP), 

стъкло, дървени опаковки (палета), поликарбон, метални опаковки и др. в имот с 

идентификатор 77181.10.482, площ 0,333 дка и НТП за друг обществен обект, в гр.Харманли.  

 

Уважаема г-жо Борисова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-99/05.03.2015г. на РИОСВ-Хасково за изграждане 

на център за рециклируеми отпадъци , като извършва дейности по третиране на отпадъци, в т.ч. 

изкупуване, събиране, сортиране, извозване, продажба, предварително съхраняване до 

предаването им за третиране и рециклиране на разделно събрани битови отпадъци и масово 

разпространени отпадъци- хартиени, метални, стъклени и пластмасови отпадаци, велпапе, 

картон, пластмаса, полиетилен (LDPE, KDPE, PET, PP), стъкло, дървени опаковки (палета), 

поликарбон, метални опаковки и др. в имот с идентификатор 77181.10.482, площ 0,333 дка и 

НТП за друг обществен обект, в гр.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: 

Изграждането на център за рециклируеми отпадъци , като извършва дейности по третиране на 

отпадъци, в т.ч. изкупуване, събиране, сортиране, извозване, продажба, предварително 

съхраняване до предаването им за третиране и рециклиране на разделно събрани битови 

отпадъци и масово разпространени отпадъци- хартиени, метални, стъклени и пластмасови 

отпадаци, велпапе, картон, пластмаса, полиетилен (LDPE, KDPE, PET, PP), стъкло, дървени 

опаковки (палета), поликарбон, метални опаковки и др. в имот с идентификатор 77181.10.482, 

площ 0,333 дка и НТП за друг обществен обект, в гр.Харманли, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 

от Наредбата за ОС.  

Съгласно внесената документация, Екоресурс Харманли ЕООД, предвижда чрез реализация на 

инвестиционното предложение да осигури екологосъобразно третиране на отпадъците, предмет 

на настоящото искане, при спазване нормативните изисквания по опазване на околната среда и 

по-конкретно Закона за управление на отпадъците и подзаконовите му нормативни актове. С 

реализирането на инвестиционното предложение на общинско търговско дружество „Екоресурс 

Харманли“  ЕООД ще се осигури икономическа изгода за потребителите и лицата формиращи 

тези видове отпадъци; освобождаване на замърсени площи от образувани отпадъци; създаване 

на възможност за нови работни места; минимизиране, предотвратяване и повторна употреба на 



количествата генерирани отпадъци; екологосъобразно третиране на формираните 

неоползотворяеми отпадъци; предотвратяване или намаляване на вредното въздействие на 

отпадъците върху човешкото здраве и околната среда от образуването и управлението на 

отпадъците, при действия в съответствие с изискванията на нормативните актове; изпълнение 

на задълженията на общината за изпълнение на целите  за подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса 

и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници които трябва да се постигат 

поетапно,  както следва до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло; 

увеличаване дела на оползотворяемите отпадъци от опаковки и предаването им до заводи 

преработватели; намаляване вредното въздействие на отпадъците от опаковки върху околната 

среда чрез ограничаване на разпиляването на отпадъците. Събирането на горепосочените 

отпадъци ще се извършва в центъра за рециклируеми отпадъци находящ се в град Харманли, 

община Харманли, поземлен имот с идентификатор 77181.10.482 които ежедневно ще се 

извозват до сепарираща инсталация на Регионално депо Харманли за последващо третиране, 

балиране, пресоване, след което ще се предават на рециклиращите предприятия. Пътният 

достъп е осигурен посредством съществуващата в района пътна мрежа. Ще се осигури 

безопасно и разделно съхранение на отпадъците, които нямат опасни свойства. Предвидените в 

центъра за рециклируеми отпадъци основни участъци за обслужващите дейности са съответно 

обслужваща зона (административно-битова) със склад за извършване на търговска дейност с 

неопасни отпадъци посочени в таблицата,  с площ от 333 кв.м, с непропусклива повърхност и 

навес за съхраняване на неопасните отпадъци. Измерването и контролирането на количествата 

на постъпващите отпадъци ще се извършва тегловно чрез 1 брой електронна везна с 

товароподемност съответно 0,6 тона, като измерените количества ще се документират в отчетна 

книга за постъпващите/образуваните отпадъци. Ще се прилагат следните методи за третиране 

на отпадъците по видове дейности и отпадъци: Събиране и съхраняване на отпадъците- 

приемането на отпадъците ще се извършва в центъра за рециклируеми отпадъци, без да се 

допуска замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората. Отпадъците са 

неопасни, ще се разделят, събират и съхраняват по видове на определени и обозначени места 

и/или в подходящи контейнери до предаването им за последващо третиране. Събраните 

количества от центъра на „Екоресурс Харманли“ЕООД ще се съхраняват и периодично ще се 

предават за последващо третиране на сепариращата инсталация на регионално депо Харманли. 

Хартията, пластмасата, стъклото и отделните видове опаковки ще се събират в специализирани 

съдове, разделно, като за целта те ще бъдат надписани с код и наименование съгласно 

Наредбата по чл. 3 от ЗУО. Сградата се намира в имот, свързан със съществуващата пътна и 

техническа инфраструктура в района, така че няма да се полага пътна настилка. Осигурено е 

водоснабдяване, електрическо захранване по съществуващата електрическа инсталация, както и 

отвеждане на отпадъчните битово-фекални води, които ще се заустват в съществуващата 

канализация.Няма необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. 

Отпадъчните битово-фекални води, образувани на площадката ще са около 10 m3/год. Те ще се 

заустват и третират посредством изградената градска канализация на гр. Харманли. На 

територията на обекта няма да се формират промишлени отпадъчни води, както и третиране на 

същите няма да се извършва. Тъй като нито за съхранението, нито за третирането на посочените 

отпадъци е необходимо използване на водни ресурси, съответно няма да има замърсяване на 

такива.  

На площадката, обект на инвестиционното предложение няма да се извършва събиране на 

отпадъци от бита като черни и цветни метали и части от ИУМПС. 

 



Имот с идентификатор 77181.10.482, площ 0,333 дка и НТП за друг обществен обект, в 

гр.Харманли не попада в границите на защитени територии  по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и в границите на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 

2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона BG0001034 „Остър камък” за 

опазване на природните местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. 

(приблизително 150 м). 

Посочените дейности по изкупуване, събиране, сортиране, извозване, продажба, предварително 

съхраняване до предаването им  за третиране и рециклиране на разделно събрани битови 

отпадъци и масово разпространени отпадъци - хартиени, метални, стъклени и пластмасови 

отпадъци, велпапе, картон, пластмаса, полиетилен (LDPE, HDPE, PET, PP), стъкло, дървени 

опаковки (палета), поликарбон, метални опаковки, не очертават рамката на бъдещо развитие 

на инвестиционни предложения по Приложение № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС) не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС и 

екологична оценка. 

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното 

предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най- 

близко разположената защитена зона BG0001034 „Остър камък”. 

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 

 
 


