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Изх. №ПД-58/22.02.2016г. 

 

 

До 

Пет Консултинг ООД 

 

ОТНОСНО: Площадка за предварително третиране на РЕТ бутилки в УПИ ІІ, кв. 172 по 

плана на гр. Свиленград. 

 

Във връзка с Ваше писмо с Вх.№ ПД-58/09.02.2016г. на РИОСВ-Хасково, което приемаме 

като уведомление по чл.10 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.) за смяна на възложителя на инвестиционно 

предложение за дейности по предварително третиране на РЕТ бутилки в УПИ ІІ, кв. 172 по 

плана на гр. Свиленград, на основание чл.6а от същата Наредба, Ви уведомявам следното: 

За инвестиционното предложение „Преустройство на съществуваща сграда в цех за 

преработка на пластмасови отпадъци в УПИ ІІ, кв. 172 по плана на гр. Свиленград”, 

възложителят е уведомен с писмо с Изх.№ 1604/28.08.2006г. на Директора на РИОСВ-

Хасково, че същото инвестиционно предложение не подлежат на регламентираните с Глава 

шеста от Закона за опазване на околната среда  процедури по ОВОС и екологична оценка. 

За инвестиционното предложение не е извършена оценка за съвместимостта му с предмета и 

целите на опазване на защитените зони, тъй като към момента на протичане на процедурата 

по ОВОС Закона за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ДВ, 

бр.52 от 2007г.) не е влязъл в сила. В тази връзка и на основание §4 (3)  от преходните и 

заключителните разпоредби на Наредбата за ОС следва да бъде извършена оценка за 

съвместимост по реда на Глава ІІ от същата наредба. 

Дейностите по предварително третиране на РЕТ бутилки в УПИ ІІ, кв. 172 по плана на гр. 

Свиленград, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

До сега дейностите по третиране на отпадъци на тази площадка са се извършвали от 

„Полпет“ ООД. Теренът е собственост на „Евротранс и сервиз“ ООД, гр. Свиленград. 

Съгласно договор за наем от 01.02.2016г. наемател на площадката става „Пет Консултинг” 

ООД, гр. Свиленград. Няма да има промяна в дейността по предварително третиране на РЕТ 

бутилки. Работното помещение е оборудвано с инсталация за механично третиране на 

отпадъци от пластмаса – РЕТ бутилки. Доставените РЕТ бутилки се разделят по цвят, след 

това ръчно се подават на транспортна лента, от която отиват към машина за нарязване на 

парченца/люспи с размери 10-12 мм.раздробената пластмаса последователно преминава през 

три вани, съответно със студена, топла и студена вода, в които става измиването на 

пластмасовите люспи от прах, етикети и замърсявания. Чистите пластмасови люспи 

преминават през специална вентилационна система с горещ въздух за изсушаването им, след 

което се пълнят в чували и се предават за последващо оползотворяване за получаване на 

пластмасови изделия.  

Имотът, в който се реализират горепосочените дейности  не попада в границите на 

защитени територии  по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на 

защитени зони от екологичното мрежа Натура 2000. Най- близко разположена до площта 



предмет на инвестиционното предложение е защитена зона BG0000212 „Сакар” приета с 

Решение на МС № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания 

(приблизително 250 м). 

Във връзка с гореизложеното, става ясно, че параметрите на инвестиционното предложение 

не се променят, а се сменя само възложителя, което не е предмет 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 защитена зона BG0000212 „Сакар”. 

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. 

 

 

 

 

 

За Директор:  

инж. Л. Дайновски 

Съгласно Заповед №3/15.01.2016г. на  

Директора на РИОСВ-Хасково 
 

 


