
Представено от ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ уведомление за инвестиционно 
предложение за „Увеличаване на денонощния капацитет на Регионален център 
за управление на отпадъците (РЦУО) с регионално депо за неопасни отпадъци на 
територията на община Кърджали, включващо общините Кърджали, Ардино, 
Черноочене, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, обл. Кърджали и 
община Ивайловград, обл. Хасково“ 
 

Във връзка с представено от ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ уведомление за 
инвестиционно предложение за „Увеличаване на денонощния капацитет на 
Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) с регионално депо за 
неопасни отпадъци на територията на община Кърджали, включващо общините 
Кърджали, Ардино, Черноочене, Джебел, Кирково, Крумовград, Момчилград, обл. 
Кърджали и община Ивайловград, обл. Хасково“ 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): 

С Решение по ОВОС № 4-2/2004 г. на министъра на околната среда и водите е 
одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за „Регионален център за 
управление на отпадъци – гр. Кърджали за общини Кърджали, Крумовград, 
Ивайловград, Момчилград, Джебел, Кирково, Ардино, Черноочене и включващо седем 
претоварни станции – в общини Крумовград, Ивайловград, Момчилград, Джебел, 
Кирково, Ардино и Черноочене“. За изграждането и експлоатацията на РЦУО има 
издадено Комплексно разрешително № 365-НО/2008 г. на министъра на околната 
среда и водите за: 
• Инсталация за компостиране - т. 5.3.1 от Приложение № 4 на ЗООС; 
• Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Кърджали, Ардино, Джебел, 

Ивайловград, Кирково, Крумовград, Момчилград и Черноочене - т. 5.4 от 
Приложение № 4 от ЗООС. 
Цел на инвестиционното предложение е промяна в денонощния капацитет, 

който варира от 90 до 120 т/24 часа. Община Кърджали променя единствено дневния 
капацитет за разрешения прием на отпадъци, който е 62,4 т/24 часа (съгласно условие 
4.1. от Комплексно разрешително № 365-НО/2008 г.), като запазва капацитета на 
клетка № 1 на РЦУО.  

Регионалния център за управление на отпадъците - гр. Кърджали функционира 
от месец август 2016 г., като на 10.08.2016 г. е издадено разрешение за ползване на 
първия етап от регионалния център. Центърът обслужва 8 общини - Ардино, 
Черноочене, Джебел, Ивайловград, Кирково, Крумовград, Кърджали и Момчилград с 
население 170 114 души, като към този момент са изградени следните подобекти от 
депото – Клетка № 1, Ограда на РЦУО, КПП, Трап за дезинфекция и фундамент за 
кантар, Площадка за опасни отпадъци - карантинна зона, Площадкова ВиК-мрежа, 
Площадково ел. захранване и районно осветление, Пречиствателно съоръжение за 
отпадъчни води, Трафопост тип БКТП 1х400 kVA/20/0,4 kV, Система за улавяне и 
отвеждане на газ до газстанцията /факел/-частта: колектор, шахта за 
кондензоотделител и газстанцията /факел/, Система за събиране на инфилтрат от 
Клетка 1 и оросителна система, Резервоари за питейна вода и вода за ПП-нужди, 
Подпорна стена към ограда, Станция за гориво, Автомивка, Площадка /склад/ за 
инертни материали, Вертикална планировка, вход депо и пътища и паркоустройство и 
Външен водопровод за захранване с питейна вода. 

Съгласно условие 4.1. от Комплексното разрешително се регламентира и 
дневния капацитет за разрешения прием на отпадъци, който е 62,4 т/24 часа. Този 
капацитет е определен при изградени сортираща и компостираща инсталации, през 
които отпадъците преминават за предварително третиране за намаляване на техния 
обем. Към този момент тези инсталации не са изградени, което е предпоставка за 
надвишаване на дневния капацитет, посочен в комплексното разрешително. Поради 



тази причина Община Кърджали предприе действия за промяна в денонощния 
капацитет, който варира от 90 до 120 т/24 часа. 

Във връзка с гореизложеното за увеличаването на денонощния капацитет на 
Регионален център за управление на отпадъците е необходимо провеждане на 
процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на основание 
разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

Предвид внесеното уведомление за промяна на горепосоченото ИП, на 
основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно 
допустимостта на промяната в ИП спрямо режимите, определени в утвърдените 
планове за управление на речните басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. 
Съгласно становище с изх. № ПУ-01-280/16.05.2017 г. на Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район” – Пловдив (копие, на което прилагаме за сведение и 
съобразяване), ИП е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната 
среда и мерките за постигане на  добро състояние на водите, при спазване на 
определени условия. 

II. 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, че имоти №000095, 000090, 000094 в землището на с. Островица 
и имот № 018007 в землището на с. Вишеград, в които е разположен Регионален 
център за управление на отпадъците не попадат в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата 
на защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания и BG0002013 „Студен 
кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 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 11.09.2007г., посл. изм. и 
доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.  

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на 
инвестиционното предложение върху защитените зони ще се извърши на етап 
информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС. 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство село Островица, кметство село 
Вишеград, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и Изпълнителна агенция 
по околна среда. 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 25.05.2018 г./ 


