
Представено от ИК „НАТАЛИЯ” ООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на соапщок и 
поетапна реконструкция и модернизация на съществуваща „Пречиствателна 
станция на Авторемонтен завод“ гр. Кърджали в „Пречиствателна станция за 
отпадъчни води от инсталация за преработка на соапщок“ 
 

Във връзка с представено от ИК „НАТАЛИЯ” ООД  уведомление за 
инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за преработка на соапщок 
и поетапна реконструкция и модернизация на съществуваща „Пречиствателна станция 
на Авторемонтен завод“ гр. Кърджали в „Пречиствателна станция за отпадъчни води 
от инсталация за преработка на соапщок“ 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), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

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

След преглед на представената информация става ясно, че с инвестиционното 
предложение се предвижда изграждане на инсталация за преработка на соапщок в 
мастни киселини и модернизация на съществуваща пречиствателна станция. 
Технологията на обработка на соапщок предвижда използването на сярна киселина – 
100 % разтвор. Реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция ще 
се извърши поетапно, използвайки в максимална степен съществуващата 
инфраструктура, събирателни резервоари и оборудване, която е неделима част от 
инсталацията за преработка на соапщок.    

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6, буква „а“ от 
приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно 
разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното 
предложение трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 1 или 2 
от ЗООС. 

II. По отношение на изискванията на глава седма от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

Заявената дейност попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС. Съгласно 
чл. 117, ал. 1 от ЗООС, експлоатацията на инсталации от категориите промишлени 
дейности по приложението се разрешава след издаване на комплексно разрешително 
(КР). 

Комплексното разрешително по чл. 117 на ЗООС е задължително за издаване 
на разрешение за строеж. Изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за 
които е проведена процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на 
най-добри налични техники (НДНТ) в съответствие с изискванията на чл. 99а от същия 
закон. 

След изпълнение на задълженията Ви по глава шеста от ЗООС следва да 
подадете заявление за издаване на КР. 

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи следното:  

Инвестиционното предложение включва изграждане на инсталация за 
преработка на соапщок в мастни киселини и модернизация на съществуваща 
пречиствателна станция. 



ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в защитени зони по НАТУРА 2000, най - близко 
разположената зона е BG0001032 „Родопи – Източни ”, приета от МС с Решение 
№122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна. 

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, обн. ДВ. бр. 73 от 11 Септември 
2007 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 3 от 5 Януари 2018 г.) и подлежи на процедура по 
оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горецитираната 
защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

 

Копие на писмото е изпратено до община Кърджали и ИАОС. 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 11.01.2018 г./ 


