
Представено от „ХАРМОНИ 2012” ЕООД уведомление за изменение на 
инвестиционно предложение за „Строителство, експлоатация и закриване на 
депо за опасни отпадъци в границите на проектен имот № 40909.22.216 с площ 
125,591 дка, произхождащ от имот с идентификатор № 40909.22.215 с площ 
662,465 дка в землището на гр. Кърджали по Програма за отстраняване на 
екологични щети при приватизацията на „ОЦК” АД, гр. Кърджали 
 

Във връзка с представено от „ХАРМОНИ 2012” ЕООД уведомление за 
изменение на инвестиционно предложение за „Строителство, експлоатация и 
закриване на депо за опасни отпадъци в границите на проектен имот № 40909.22.216 с 
площ 125,591 дка, произхождащ от имот с идентификатор № 40909.22.215 с площ 
662,465 дка в землището на гр. Кърджали по Програма за отстраняване на екологични 
щети при приватизацията на „ОЦК” АД, гр. Кърджали 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): 

Инвестиционното предложение, както и неговото изменение е за обект 
„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“ по Програма за 
отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК” АД, гр. Кърджали. 
Предметът на изменение, включва: 

 Промяна в общата площ на площадката за изграждане на депо – от 124.500 дка 
на 125.591 дка. 

 Промяна в проектните варианти – инвестиционния проект към настоящия 
момент разглежда два варианта за изграждане на депото. 

 Промяна в трасето на външния обслужващ път и оформяне на сервитутна зона 
за изграждане на пречистени: инфилтрирани води, битови води и води от 
автомивката от депото към промишлената канализация на Промишлената 
площадка на „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД – Нов цинков завод в обхвата на 
новопроектирания външен обслужващ път. 

 Новопроектирания външен обслужващ път не попада в ЗЗ BG0001032 „Родопи 
Източни за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, 
като и в BG0002013 „Студен кладенец“ за опазване на дивите птици. 
За определяне на терен, подходящ за изграждане на депо за опасни отпадъци е 

било извършено обследване на 6 (шест) броя площадки, като най-подходяща е 
избрана площадка №6 (в съответствие с прието от МОСВ задание за проектиране) в 
границите на поземлен имот стар № 000073 в землище на гр. Кърджали, ПИ актуален 
№ 40909.22.215 с обща площ 662.465 дка. Площадката за изграждане на депото ще 
бъде разположена в северната част на този имот, като се обособи в проектен 
поземлен имот № 40909.22.216 с площ 125.591 дка. Същата се намира в местността 
„Доброволец“ на 1.6 – 2.5 км от града и на 1.0 – 1.2 км северно от бившия Оловно-
цинков комбинат. Площадката е разположена в югозападното суходолие на масива 
„Белите Сипеи“, на абсолютни височини 260 – 350 м к.в. До територията за 
изграждането на депото няма транспортен достъп. В обхвата на площадката за 
изграждане на депото няма съществуващ сграден фонд. Имотът е с начин на трайно 
ползване: горско-стопанска територия, собственост на Министерство на земеделието и 
горите – Държавно лесничейство гр. Кърджали. 

Най – близко разположените населени места са гр. Кърджали 1.6 км в посока 
запад – югозапад, с. Панчево – 0.94 км на североизток, с. Повет – 0.95 км на север, с. 
Зимзелен – 1.7 км на север, с. Пропаст – 0.96 км на запад, с. Сипей – 1.4 км на запад и 
с. Седловина – 1.15 км на югоизток. Няма близко разположени вилни, курортни и др. 
подобни обекти. 

Във връзка с промени в приложенията към Закона за опазване на околната 
среда инвестиционното предложение попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 92, 
т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.,бр. 52 от 2008 г.,бр. 32 от 2012 г.,в сила от 24.04.2012 



г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.) на ЗООС - т. 9. „Инсталации за обезвреждане на 
опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на 
Закона за управление на отпадъците“ и на основание чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на 
задължителна оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). На основание 
94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е Директорът 
на РИОСВ - Хасково. 

Съгласно разпоредбата на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на 
ИП трябва да се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, 
спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се включат в изискващата се 
оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложение 1 и 2 от 
ЗООС. 

Предвид внесеното уведомление за изменение на горепосоченото ИП, на 
основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС, е извършена проверка относно допустимост 
на ИП спрямо режимите, определени в утвърдените планове за управление на речните 
басейни (ПУРБ) на Източнобеломорски район. Съгласно становище с изх. № КД-04-
221(2016)/06.12.2017 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на 
което прилагаме за съобразяване), ИП е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и 
постигане на целите на околната среда, при спазване на определени условия. 

Необходимо е да се представи документ, който дава право на „ХАРМОНИ 2012“ 
ЕООД да бъде възложител на инвестиционното предложение по смисъла на § 1, т. 20 
от допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда - 
„Възложител на инвестиционното предложение” е обществен орган, физическо или 
юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен 
акт има право да инициира или кандидатства за одобряване на инвестиционно 
предложение. 

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 проектен имот № 40909.22.216 с площ 125,591 дка, в който се 
предвижда строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци не 
попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000, но 
граничи пряко със 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. В непосредствена близост до проектния имот предмет на 
инвестиционното предложение се намира местообитание 8230 Силикатни скали с 
пионерна растителност от съюзите Sedo - Scleranthion или Sedo albi-Veronicion 
dillenii. 

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 11.09.2007 г., 
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 горе цитираните защитени 
зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното 
разнообразие. 

На основание чл. 39, 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 има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, 
предмет на опазване в горецитираните защитени зони, поради следните мотиви:  



1. Дейностите по изграждане и експлоатация на депото за опасни отпадъци 
предполагат генерирането на различни по вид и количества шум, емисии и отпадъци, 
въздействието от които не може да се ограничи само в определената площ, което 
определя вероятността да окажат въздействие върху съседните терени, включително 
върху непосредствено разположените до депото защитени зони BG0001032 „Родопи 
Източни“ и BG0002013 „Студен кладенец”, като: 

- увреждане и/или унищожаване на природно местообитание 8230 Силикатни 
скали с пионерна растителност от съюзите Sedo - Scleranthion или Sedo albi-
Veronicion dillenii, предмет на опазване в защитена зона BG0001032 „Родопи Източни”; 

- увреждане на гнездови и хранителни местообитания на видове птици, предмет на 
опазване в защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”; 

- безпокойство с последващо прогонване на видове, предмет на опазване в 
защитените зони, чувствителни към това въздействие; 

- увреждане на пригодни местообитания на видове предмет на опазване в 
защитена зона BG0001032 „Родопи Източни“, в т.ч. пригодни местообитания на 
множество видове прилепи;  

- дълготрайно въздействие върху предмета и целите на опазване на 
горецитираните защитени зони, предвид срока на реализация и експлоатация на 
депото. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС, за 
инвестиционно предложение „Строителство, експлоатация и закриване на депо за 
опасни отпадъци“, следва да бъде изготвен доклад за оценка на степента на 
въздействие (ДОСВ), като приложение към доклада по ОВОС, съгласно чл. 34 от 
същата Наредба. 

Оценката следва да бъде съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, като се обърне внимание на следното: 

1. Да бъде направена подробна анотация на инвестиционното предложение 
(предмет, обхват, необходими площи, съпътстваща инфраструктура и др.). 

2. Предвид обстоятелството, че имота, в който ще се реализира инвестиционното 
предложение, e в непосредствена близост до  защитени зони BG0001032 „Родопи 
Източни“ и BG0002013 „Студен кладенец”, следва да се оценят очакваните 
въздействия на предвидените дейности, водещи до унищожаване или увреждане на 
природни местообитания и местообитания на видове, безпокойство на видове, 
фрагментация, смъртност по време на строителството и експлоатацията. 

2.1. Да се извърши анализ и оценка на очакваните въздействия върху 
животинските видове, включително птици предмет на опазване в горе цитираните 
защитени зони, поради възможността от увеличаване на шума, емисии и отпадъци и 
др., като: 

- унищожаване и увреждане на местообитания, вследствие антропогенното 
въздействие; 

- смъртност на индивиди при строителство и експлоатация; 
- възможност за промени във видовия състав, числеността, структурата и 

плътността на популациите на видове, предмет на опазване в защитените зони; 
- прогонване на видове от типичните им местообитания, в следствие на 

безпокойство, шум и антропогенни въздействия. 
2.2. Да се извърши анализ и оценка на очакваните въздействия върху типове 

природни местообитания и растителни видове, предмет на опазване в защитена зона 
BG0001032 „Родопи Източни“, в резултат от изграждането и експлоатацията на обекта, 
като: 

- унищожаване и увреждане, включително трансформация; 
- фрагментация. 
3. Да бъдат описани и оценени съпътстващи съоръжения и конкретното им 

местоположение. 
4. Да се извърши анализ и оценка на вероятни „кумулативни въздействия“, по 

смисъла на §3, т.10 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС върху 



защитените зони и предмета на опазване в тях, в резултат от сумарното въздействие 
при реализацията на настоящото инвестиционно предложение спрямо одобрените до 
момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения, чиято 
реализация предполага сходни въздействия върху предмета на опазване в зоните. 

5. Да се предложат и оценят конкретни, изпълними и контролируеми „смекчаващи 
мерки“ по смисъла на §3, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, 
предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на 
неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение. 
Мерките следва да отразяват спецификите на зоните, предмета на опазване в тях и 
елементите на инвестиционното предложение и да са съобразени с 
идентифицираните въздействия. 

6. Да се предложат и оценят „алтернативни решения“ по смисъла на §3, т. 7 от 
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОС, включително различно 
местоположение на площадката, мащаб, модел на осъществяване или използване на 
алтернативни технологии. 

7. Да се представи подробна информация за използваните източници и методи на 
изследване и оценка, включително полеви проучвания. 

8. Да бъде приложен картен материал в подходящ мащаб на елементите на 
инвестиционното предложение спрямо горецитираните защитени зони, типове 
природни местообитания и местообитания на попадащи в обхвата на въздействие. 

9. При оценката за степента на въздействие върху природните местообитания и 
местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в горецитираните 
защитени зони следва да бъдат използвани количествени оценки за очакваните загуби 
или влошаване състоянието на местообитания и видове, предмет на опазване в 
защитените зони, както по отношение на представеността на местообитанието/вида в 
конкретната защитена зона, така и в цялата мрежа от защитени зони. 

10. Оценката да бъде възложена на експерти отговарящи на изискванията на чл. 9, 
ал. 1 от Наредбата за ОС.  

Наличната информация относно предмета и целите на опазване на засегнатите 
защитени зони може да бъде намерена на интернет адрес: 
http://natura2000.moew.government.bg/. 

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел I от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.): 

В подадената информация от възложителя по чл. 4, ал. 1 от Наредбата за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на 
последствията от тях е посочено, че в съоръжението (площадката за депо) не е 
предвидено да се извършват дейности по химическа и термична преработка и 
свързаното с тези операции съхранение, които включват опасни вещества от 
Приложение № 3 на ЗООС. С оглед на това инвестиционното предложение за 
„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци в границите на 
проектен имот № 40909.22.216 с площ 125,591 дка, произхождащ от имот с 
идентификатор № 40909.22.215 с площ 662,465 дка в землището на гр. Кърджали по 
Програма за отстраняване на екологични щети при приватизацията на „ОЦК” АД, гр. 
Кърджали попада в изключенията, съгласно чл. 103, ал. 8, т. 8 от ЗООС и 
разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС не са приложими за него. 

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

Заявената дейност попада в обхвата на т. 5.4 „Депа, приемащи над 10 т за 
денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за 
инертни отпадъци“ от 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 на възложителя по глава шеста от ЗООС 
следва да подаде заявление за издаване на КР. 

Разпоредбата на чл. 99а от ЗООС не е задължителна за операторите на 
инсталации, чиято дейност попада в обхвата на Приложение № 4 към същия закон. 
Извършването на пълна оценка за прилагане на НДНТ изисква операторите да 
разполагат с конкретни технически данни, въз основа на които изчерпателно да 
попълнят цялата необходима информация, съгласно Методиката за определяне на 
най-добри налични техники. В тази връзка ако възложителя разполага с цялата 
необходима информация за извършване на пълна оценка за прилагането на НДНТ на 
най-ранния етап от инвестиционния процес – етапът на провеждане на процедурата по 
реда на Глава шеста, Раздел III от ЗООС, то при провеждане на консултациите е 
необходимо, писмено да заяви намерението си към доклада за ОВОС да се приложи 
оценката по чл. 99а, ал.1 от ЗООС за прилагането на НДНТ. 

Копие на писмото е изпратено до община Кърджали, Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ и ИАОС. 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 04.01.2018 г./ 


