
Представено от община Харманли уведомление за инвестиционно предложение за 
„Планирани промени в работата на инсталациите, разрешени с условията на КР № 285-Н1-И0-
А1/2014г.” 

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 
ПД-1019/21.10.2016г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Ви информираме за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда: 

От представената информация става ясно, че инвестиционното предложение се отнася за 
планирани промени в работата на инсталациите, разрешени с условията на КР № 285-Н1-И0-А1/2014г. 
за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, 
Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово“, а именно: 

1. Увеличаване на проектния капацитет на Клетка №1 на депото със 100 000тона. От 
представената информация става ясно, че поради използване на компактор през 
последните години отпадъците се уплътняват, предвид което е налично допълнително 
място за депониране на отпадъци в клетката. 

2. Увеличаване консумацията на ел. енергия за единица продукт във връзка с въвеждането 
в експлоатация на сепариращата и инсталацията за компостиране. 

3. Промяна дейността по оползотворяване на отпадък с код и наименование 19 12 12 
„Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на 
отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (остатъци от сепариране)“, образуван от 
Инсталация за сепариране на твърди битови отпадъци – предлагате вместо да се 
депонира, този отпадък да се използва за запръстяване на работните участъци от депото. 

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив с изх. № КД-
04-566/25.11.2016 г. инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на 
целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на 
определени условия. 

Тъй като се предвижда разширение и изменение на осъществяваната дейност по обезвреждане на 
отпадъци, на този етап може да бъде определено, че попада в обхвата на т.11, буква „б” от 
Приложение 2 на ЗООС, съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от същия, инвестиционното предложение 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание 
чл.93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие: 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че 
община Харманли предвижда увеличаване на проектния капацитет на Клетка 1, увеличаване 
консумацията на електрическа енергия във връзка с експлоатацията на сепариращата инсталация и 
съоръжението за компостиране и използване на отпадъка от сепариращата инсталация за запръстяване 
на работните участъци на регионалното депо. Площта на регионално депо Харманли, където се 
предвиждат посочените дейности не попадат в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона BG0001034 „Остър 
камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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) и подлежи на 
процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната 
защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от извършване на 
ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Харманли. 

 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 02.12.2016г./ 


