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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 70 ПР/2017г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда, 
чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и въз основа на 
представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от 
Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено становище от РЗИ 
– Хасково 
 

Р Е Ш И Х 
 
да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Изграждане на цех за пелети в ПИ 77181.26.13 по КККР гр. Харманли“, което 
няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 
природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
възложител: „СЛАВИЛОВИ-75“ ЕООД 

със седалище: гр. Тополовград, ул. „Средна гора“ № 4А, ЕИК: 203670400 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на цех за пелети в ПИ 77181.26.13 
по КККР гр. Харманли. Като изходна суровина ще се използва дървесна биомаса. Пелетите ще 
се произвеждат под формата на гранули със стандартни размери, които се получават чрез 
пресоване под налягане на биомаса в специална машина. Ще бъдат инсталирани машини, 
представляващи производствена линия за производство на пелети от биомаса /отпадъчна 
дървесина при сеч, дърва за горене, отпадъци от рязане и разкрояване, талаш, трици и др./. 
Производството на пелети може да се раздели на следните етапи: 

- раздробяване на суровината; 
- изсушаване на суровината; 
- производство на пелети; 
- охлаждане на получената продукция и опаковка. 
Технологичният процес ще бъде автоматизиран от раздробяването на биомасата до 

опаковането на пелетите. Суровината от транспортното средство ще се подава за раздробяване 
на дробилна машина. За по-пълното оползотворяване на суровината с по-голям диаметър при 
разцепването ще се произвеждат и фасонирани материали, които ще се изсушават в сушилна 
камера. Една част от получения материал ще се използва като гориво за горивната камера към 
сушилнята, а основната част ще се подава за дораздробяване към мелница и изсушаване към 
сушилнята за производство на пелети. Сушилната камера ще се изгради с готови елементи (тип 
панел) при изпълнен нулев цикъл, които ще се изолират топлинно. За топлоносител ще се 
използва топла вода. Към сушилната камера ще се монтира и стая за управление на процеса. 
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Избирането и провеждането на процеса ще се извършва с персонален компютър (разположен в 
стаята за управление на процеса в непосредствена близост до сушилнята) по първоначални 
входни данни: дървесен вид и размери на материалите. Продължителността на процеса на 
сушене се определя от дървесния вид, размера на материалите, началната и крайната влажност 
на дървесината, интензивността на циркулацията на въздуха и др. Към горивната камера е 
предвиден буферен съд за зареждане с дървесен чипс, което води до автоматизиране на 
подаването на гориво. Номиналната топлинна мощност на котела за изгаряне на дървесни 
отпадъци ще е около 600 kW (или около 0,6 MW). Получените газове в горивната камера с 
преход, извършват сушенето в барабана. Улавянето на частици прах, отделени при вибро 
ситото, ще се извършва със система за обезпрашаване. Изсушеният материал се пелетизира в 
пелет преси. Качествените пелети се охлаждат и опаковат. Пакетиране на получените пакети ще 
се извършва на опаковъчна машина, както в малки опаковки, обикновено по 15 кг, така и в така 
наречените big bag опаковки с максимум до 1 тон. Получените опаковки ще се подреждат върху 
палети или друг вид опаковка, ще се фолират и при достигане на количество за едно 
транспортно средство ще се транспортират своевременно. 

За обекта е сключен предварителен договор № 4243538/11.07.2016г. за присъединяване 
към електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. Мястото 
на присъединяване към точка от конструкцията на съществуващата електроразпределителна 
мрежа е съществуващ СРС №82, извод СрН „ЗРКА“, подстанция „Харманли“. 

Съгласно писмо с изх. № 1267/11.07.2016г. на „ВиК“ ЕООД, гр. Хасково най-близкият 
водопровод, от който може да се изпълни водоснабдяването на обекта е уличен водопровод Ет 
Ø80 от вътрешната водопроводна мрежа на града. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 11, буква „б“ от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, 
ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

С писмо на РИОСВ – Хасково с изх. № ПД-137/09.05.2017г. на основание чл. 91, ал. 2 от 
ЗООС е допуснато извършването на една от оценките по реда на глава шеста от ЗООС, която в 
случая е процедурата по преценяване необходимостта от извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот № 77181.26.13, с площ 2,200 дка, НТП ниско застрояване по КК на гр. 
Харманли, в който се предвижда изграждане на цех за производство на пелети, не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в 
защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко разположена е защитена зона 
BG0000578 „Река Марица“, 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. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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.  

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 
основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за „Изграждане на цех 
за производство на пелети в имот № 77181.26.13 по КК на гр.Харманли“, няма вероятност да 
окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 
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МОТИВИ: 
 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 
производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 
ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 
околната среда, както и риск от инциденти: 

1. ИП предвижда изграждане на цех за пелети. Капацитетът на цеха се определя от 
производителностите на основната машина – пелет пресата – предвиждат се три броя с 
производителност 300÷450 кг/час (в зависимост от твърдостта и влажността на 
суровината) или около 3200 тона/годишно при двусменен режим на работа. 

2. За достъп до имота не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура. Ще се 
използва съществуващият път, граничещ с имота. 

3. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта, ще 
бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

4. Пътната отсечка до обекта на инвестиционното намерение ще се оросява (навлажнява) 
при необходимост, за да се предотврати запрашеност при ветровито и сухо време. При 
транспортиране на суровините ще се спазва изискването за използване на затворени или 
покрити с платнища транспортни средства. Местата за товарене и разтоварване на 
открито ще се навлажняват, доколкото това не пречи на последващата обработка на 
материалите и не влошава качествата им.  

5. Суровината ще се разтоварва направо пред дробилната машина, в съответствие със 
спазването на изискванията за оптимизиране на условията за товарене и разтоварване на 
чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии. 

6. Запрашеността при експлоатацията на обекта ще бъде сведена до минимум, поради 
пълната херметизация на технологичното оборудване. Връзката между отделните 
машини се осъществяват с шнекове и пневмотранспорт. 

7. При спазване на нормативните и технологични изисквания, не се очаква 
инвестиционното предложение да предизвика значително отрицателно въздействие 
върху компонентите на околната среда. 

8. Рисковите фактори за възникване на инциденти при строителството и експлоатацията на 
обекта ще се сведат до минимум при спазване изискванията за безопасни условия на 
труд и инструкциите за експлоатация на съоръженията. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 
земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 
способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в ПИ с идентификатор 77181.26.13 
по КККР гр. Харманли, площ 2200 м2, с трайното предназначение на територията – 
урбанизирана и начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 метра). 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Предвид местоположението на инвестиционното предложение не се очаква реализацията 
му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни местообитания 
предмет на опазване в близко разположената защитена зона. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване целостта 
и кохерентността на близко разположената защитена зона, както и до увеличаване 
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степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за 
видовете предмет на опазване в нея.    

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 
въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на опазване в 
близко разположената защитена зона, в която попада, като резултат от реализацията му 
спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционни 
предложения със сходен характер.  

4. При реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква 
генерираните, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително 
същите към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно 
въздействие, включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и 
целите на опазване в близко разположената защитена зона.   

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 
вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Повишени нива на шума са възможни в етапа на строителството на обекта при работата 
на строителната механизация. Въздействието ще бъде краткотрайно, пряко, временно. 
Предвидените технически и организационни мерки следва да ограничат въздействията и 
натоварването на близкоразположената жилищна среда в рамките на производствената 
площадка и под допустимите норми. 

2. За предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на прах от дейностите, 
извършвани на производствената площадка, както и от пътната отсечка до обекта, са 
предвидени конкретни мерки. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България. 

4. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-753#5/28.07.2017г. след 
запознаване с допълнителната информация по отношение факторите и компонентите на 
околната среда в частта, разглеждаща здравно-хигиенните аспекти и оценка на 
въздействието върху човешкото здраве, не би следвало да има риск за човешкото здраве 
при реализиране на инвестиционното предложение. 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС възложителят е уведомил 
писмено за инвестиционното си предложение Община Харманли, а чрез нея и 
засегнатото население. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 
Община Харманли в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. 
Информацията е била оповестена чрез информационното табло и интернет страницата 
на Община Харманли за 14 дни за изразяване на становища от заинтересовани лица. 

3. В хода на процедурата е постъпило едно възражение в РИОСВ – Хасково с писмо с вх. 
№ ПД-137/02.05.2017г. по отношение липсата на изградена инфраструктура до имота, 
възможността за замърсяване на въздуха от дейността на обекта и непосредствената 
близост на имота с жилищна зона. Същото възражение е препратено с писмо на Община 
Харманли с изх. № ОХ-17-531/11.05.2017г. 

Предвид извършените от възложителя изчисления за очакваните нива на шум в най-
близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и направените изводи, становище 
на РЗИ – Хасково по отношение факторите и компонентите на околната среда в частта, 
разглеждаща здравно-хигиенните аспекти и оценка на въздействието върху човешкото здраве и 
мерките, предвидени за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на прах 
от дейностите, извършвани на производствената площадка, както и от пътната отсечка до 
обекта, РИОСВ – Хасково счита за неоснователно постъпилото възражение. 
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До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково няма постъпили други 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 
 

1. За получаването на пелети, като гориво и суровина се използват отпадъчни материали, 
поради което за извършване на дейността е необходим документ по чл. 35 ЗУО (за 
извършване на дейности с отпадъци с код R1, R12 и R13 по прил. 2 към ЗУО). 

2. Съгласно изискванията на чл. 31, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и 
начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
от обекти с неподвижни източници /обн., ДВ, бр. 31/1999 г., изм. и доп., бр. 
61/28.07.2017 г./, при пускане на обекта в експлоатация, собственикът или ползвателят 
на обекта да извърши собствени периодични измервания на концентрациите на вредни 
вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух. 

3.  Резултатите от извършените измервания под формата на доклад, съгласно изискванията 
на чл. 39 от горецитираната наредба да се представят в РИОСВ – Хасково. 

 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови 
нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността 
съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите на 
инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено 
настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или 
новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - 
Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 години 
от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 
Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 
 
 
 
ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция по 
околната среда и водите - Хасково 
 
Дата: 08.08.2017г. 
 


