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Изх. № ПД-17/31.01.2014г. 

 

До 

УО на КФ (Регламент 1164/94) 

МОСВ 

бул. "Мария Луиза" № 22 

гр. София 

1000 

 

На Ваш изх. № 05-08-493/15.01.2014г. 

 

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение: „Изменение на проект за изпълнение на 

„Рекултивация на старо сметище, Кърджали“, част от ИСПА/Регламент 1164/94 мярка 2003 

BG 16 Р РЕ 019 „Регионален център за управление на отпадъците в Кърджали, България” 

 

Във връзка с внесено уведомление за инвестиционно предложение с вх. ПД-17/17.01.2014г., 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 уведомяваме за следното: 

 

1. Горепосоченото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредба по 

ОС. 

 

2. Инвестиционно предложение включва: Изграждане ретензионен резервоар, които ще събира 

генерирания инфилтрат от рекултивираното старо сметище, като част от договора за 

строителство по Лот 1 „Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците и седем 

претоварни станции“, изпълняван по Финансов меморандум по ИСПА/КФ (Регламент 1164/94) 

2003/P/PE/019 „Регионален център за управление на отпадъците – Кърджали, България“. В 

обхвата на този договор се включва изграждането на пречиствателна станция за инфилтрата, 

постъпващ както от новото депо, така и от рекултивираното старо общинско депо (предмет на 

строителен договор по Лот 2); изграждането на система за високотемпературно обезвреждане на 

сметищния газ, който ще се генерира след закриване на клетките от новото депо и 

рекултивираното старо депо (в обхвата на строителния договор на Лот 2). Поради 

прекратяването на строителния договор на Лот 1, инфилтратът и сметищния газ, които ще се 

генерират от рекултивираното старо сметище в Кърджали няма къде да бъдат приети и 

обезвредени, а рекултивираното сметище не може да бъде въведено в експлоатация.  

Проектът за изграждане на пречиствателна станция за инфилтрата, който ще бъде генериран след 

изграждането на новото депо остава непроменен. 

С промяната ще се направи допълнение към вече издаденото разрешение за строеж съгласно чл. 

154 от ЗУТ за промяна по време на строителството. Периодът на действие включва периода за 

извършване на строителните дейности, който по предварителна оценка е 4 месеца след 

получаване на промененото Разрешително за строеж. За извършването на рекултивацията на 

старото сметище в Кърджали има издадено Разрешително за строеж с № 123 от 11.06.2009 г. от 

Общ. Кърджали. 

За инфилтрата - Ще се изгради рециркулационна система, която ще връща инфилтрата в тялото 

на старото депо състояща се от ретензионен резервоар, напорен тръбопровод и две помпи, чрез 



която ще се спре неконтролираното изливане на генерираният от старото сметищно тяло 

инфилтрат. Той ще се събира в изолиран резервоар и чрез подходящи помпи ще се осъществява 

рециркулация обратно в сметищното тяло на рекултивираното депо, като с течение на времето 

този процес ще затихне.  

За сметищния газ - Предвижда се и монтиране на система от отдушници с филтри към газовите 

кладенци. 

 

3. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на 

защитени територии по ЗЗТ. 

 

4. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение попада изцяло в границите 

следните защитени зони по НАТУРА 2000: 

- защитена зона BG 0001032 „Родопи – Източни”, определена съгласно изискванията на 

Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания, приети от Министерски съвет с 

Решение № 122/02.03.2007г.; 

- защитена зона BG 0002013 „Студен кладенец”, определена съгласно изискванията на 

Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. 

на МОСВ; 

 

5. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от 

Наредбата по ОС се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности не 

противоречат на режима на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец” за опазване на 

дивите птици, определени със заповедта за обявяването й. 

 

6. По отношения на изискванията на глава 6 от ЗООС, залаганите параметни на ИП не попадат в 

обхвата на прил. 1 към чл. 92, т. 1 и  прил. 2 към чл. 93, ал.1, т. 1 и 2 от ЗООС и/или други ИП с 

предполагаемо значително въздеиствие върху околната среда, спрямо, които предлаганият план 

определя критерии, нормативи и други ръководни условия от значение за бъдещото им 

разрешаване или одобрява по отношение на местоположение, характер, мащабност и 

експлоатационни условия. Във връзка с горнито, при така представената информация не могат да 

се приложат разпоредбите на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, тъй като 

посочените дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения 1 и 2 на 

ЗООС и не подлежат на регламентираните с  Глава шеста от ЗООС процедури по ОВОС или ЕО. 

 

7. С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното 

инвестиционно предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху горепосочените защитени зони. 

 

8. 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 заявените параметри на ИП 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 ИП или на някои от обстоятелствата, 

възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите-Хасково 
 


