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Изх. №Д-40/13.03.2017г. 
 
До  
Общинско търговски дружество „Екоресурс Харманли“ 
 
 
ОТНОСНО: Изграждане на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци в УПИ І, 
кв.50 и УПИ ІІ, кв.112 (идентификатори 77181.12.100 и 77181.16.8 по КК на Харманли) на 
територията на община Харманли.  
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ Д-40/02.03.2017 на РИОСВ-Хасково за Изграждане на 
мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци в УПИ І, кв.50 и УПИ ІІ, кв.112 
(идентификатори 77181.12.100 и 77181.16.8 по КК на Харманли) на територията на община 
Харманли, на основание чл.6а, т.2 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: 

Изграждане на мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци в УПИ І, кв.50 и УПИ ІІ, 
кв.112 (идентификатори 77181.12.100 и 77181.16.8 по КК на Харманли) на територията на 
община Харманли, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно Решение 254/28.12.2016 г. на ОбС Харманли са възложени и предоставени на 
общинско дружество „Екоресурс Харманли” ЕООД да извърши дейностите по организация, 
обслужване, управление и експлоатация на два броя мобилни центрове за разделно събиране 
на опасни отпадъци от бита. С решение № 13/21.12.2016 г. на общински експертен съвет по 
устройство на територията са одобрени схемите за разполагането им в УПИ 1-77181.16.8 от 
кв.50 и другия е в УПИ П-77181.12.100 от кв.112 по ПУП на гр.Харманли, с Решение № 
1/17.01.2016 г е издадено Разрешение за поставяне от главния архитект на общината и с 
Решение 255/28.12.2016 г на Общински съвет Харманли е разрешено поставянето на 
Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от бита по одобрените схеми за 
разполагане. Реализацията на проекта за Мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци 
от бита представлява надграждане на действащата система за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки на територията на Община Харманли, базирана на стационарни двуцветни 
контейнери. Основната цел е намаляване количествата отпадъци, предназначени за 
депониране и последващо оползотворяване на рециклируемите отпадъци, чрез предоставяне 
на достъпна услуга за гражданите, близо до дома им и намаляване на размера на отчисленията. 
Мобилният характер на центровете за разделно събиране на отпадъци позволява 
позиционирането им на различни места в жилищните комплекси и квартали, по този начин се 
осигурява достъпност за населението, както и улеснение на гражданите да предават 
отпадъците от домакинствата, които могат да се рециклират и използват повторно. Не се 
предвиждат изкопни и строителни работи, няма да се ползва взрив. Мобилните центрове се 
намират в имоти, свързани със съществуващата пътна и техническа инфраструктура в района, 
така че няма да се полага пътна настилка. Ще могат да работят без външно захранване, тъй 
като са снабдени със слънчеви батерии и акумулатор. В тях ще работи по един оператор. Няма 
необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура. Отпадъците които ще се 
приемат в Мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци от бита са: метал, стъкло, 
хартия, пластмаса, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, /ютии, 
ел.отоплителни печки, компютри, вентилаторни печки, телефонни апарати, сешоари и др./, 
опасни отпадъци от бита /опаковки от почистващи препарати, лекарства с изтекъл срок, стари 
термометри и др./, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни отпадъци и др, които ще се 



съхряняват временно и ще се предават от място и ще се извозват от фирма притежаваща 
разрешително за съответните видове отпадъци, с която има сключен договор. Приемането на 
отпадъците ще се извършва без да се допуска замърсяване на околната среда и увреждане 
здравето на хората. Отпадъците които 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 мобилните центрове 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. 

УПИ І, кв.50 и УПИ ІІ, кв.112 (идентификатори 77181.12.100 и 77181.16.8 по КК на 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 разположени са защитена зона BG0001034 „Остър камък” за опазване на природните 
местообитания, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. и защитена зона BG0002092 
„Харманлийска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 
843/17.11.2008г.   

Посочените по–горе дейности, свързани с дейностите по организация, обслужване, управление 
и експлоатация на два броя мобилни центрове за разделно събиране на отпадъци от бита не 
попадат в позициите на Приложения № 1 и № 2 на ЗООС и не подлежат на 
регламентираните с Глава шеста от Закона за опазване на околната среда 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 защитени зони BG0001034 „Остър камък” и BG0002092 
„Харманлийска река”. 

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 
 


