
Представено от „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД уведомление за изменение на 
инвестиционно предложение за „Модернизация и разширение на Цинков завод 
чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина и 
нов „Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-
съдържащи материали“, гр. Кърджали 
 

Във връзка с представено от ХАРМОНИ 2012“ ЕООД уведомление за 
изменение на инвестиционно предложение за „Модернизация и разширение на Цинков 
завод чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина и нов 
„Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-
съдържащи материали“, 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, ДВ бр.91/2002 г.):  

Измененото инвестиционно предложение е за „Модернизация и разширение на 
Цинков завод чрез нов „Пържилен цех“, нова система за производство на сярна 
киселина и нов „Електролизен цех“ с нов подобект „Велц инсталация за преработка на 
цинк-съдържащи материали“, което е одобрено с Решение по ОВОС №17-5/2009 г. на 
МОСВ. 

Предметът на изменение на инвестиционното предложение включва: 
 Нов подобект „Велц инсталация за преработка на цинк-съдържащи материали“, 

в т.ч. и налични на площадката стари феритни кекове, стара оловна шлака и утайки от 
ПСОВ през първия етап на реализация на ИП; 

 Нов цех „Мокро извличане“, вместо разширение/реконструкция на съществуващ; 
 Промяна в топлоносителите – използване и на природен газ и на дизелово 

гориво; 
 Промяна в капацитета на инсталацията за цинков прах (по количество цинков 

прах); 
 Отпада кадмиевата електролиза и топенето на катодния кадмий до блоков 

метал – предвижда се получаване на чиста кадмиева гъба, като краен търговски 
продукт; 

 Включване на втори хоризонтален лентов филтър за обезводняване на 
ярозитния кек и втора инсталация за стабилизиране на ярозитния кек. Замяна на 
бентонит с цимент, като свързващо вещество при стабилизация на кека; 

 Отпада преработката на налични стари феритни кекове в схемата на 
ярозитната технология; 

 Генериране на нов технологичен отпадък от Велц инсталацията – велц-клинкер; 
 Ситуиране на площадки за съхранение на отпадъци (нова, за велц-клинкер); 
 Промяна в площадковата канализация – включване на нов клон за Велц 

инсталацията, нова канализация към новите цехове, ревизия, ремонт и актуализация 
на съществуващата; 

 Промяна в ИУ, ново ИУ към Велц инсталацията; 
 Промяна в разхода на електроенергия. Нова подстанция за Велц инсталацията 

със самостоятелно външно ел. захранване от подстанция „Кърджали“. Нова 
подстанция за Цинково производство и нова подстанция за „Електролизен цех“, като и 
двете подстанции са със самостоятелно външно ел. захранване от подстанция 
„Кърджали“. 

Реализацията (строителство и експлоатация) на инвестиционното предложение 
се предвижда в два етапа: 

 Първи етап – ще се изгради и пусне в експлоатация Велц инсталация за 
преработка на цинк-съдържащи материали (налични на площадката стари феритни 
кекове, оловни шлаки и утайки от ПСОВ); 

 Втори етап – ще се изгради и пусне  в експлоатация нов Цинков завод. 



 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 4.2. от Приложение № 1 

на ЗООС и подлежи на задължителна оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС). На основание чл. 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

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. № ПУ-01-
602(1)/10.09.2018 г. на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (копие на 
което прилагаме за сведение и съобразяване), ИП е допустимо от гледна точка на 
ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за 
постигане на добро състояние на водите, при спазване на условията посочени в 
становището. 

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 №№ 40909.23.92 и 40909.14.120 по КК на гр. Кърджали, 
в които се предвижда  модернизация и разширение на цинков завод чрез нов 
„пържилен цех“, нова система за производство на сярна киселина, нов „електролизен 
цех“ и велц – инсталация за преработка на цинк съдържащи материали не попадат в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, 
както и в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. В 
непосредствена близост до цитираните имоти са разположени 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 11.09.2007 г., 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. 

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 за модернизация и разширение на цинков завод чрез нов „пържилен 
цех“, нова система за производство на сярна киселина, нов „електролизен цех“ и велц 
– инсталация за преработка на цинк съдържащи материали в имоти №№ 40909.23.92 и 
40909.14.120 по КК на гр. Кърджали няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания 
на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони, поради следните 
мотиви: 

1. Предвид местоположението и ползването на имотите не се очаква 
реализацията на инвестиционното предложение да доведе до увреждане и/или 
унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на 
опазване в защитените зони. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на защитените зони, както и до увеличаване степента на 
фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 
предмет на опазване в зоната в сравнение с настоящия момент. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания 



предмет на опазване в защитените зони, като резултат от реализацията му спрямо 
одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно 
предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, 
вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм 
момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, 
включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на 
опазване в защитената зона. 

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

Във връзка с представеното актуализирано уведомление за класификация по 
чл. 103, ал. 5 от ЗООС, със становище на МОСВ с изх. № УК-36/22.10.2018 г., на 
основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС е потвърдена извършената класификация 
извършена от „Хармони 2012“ ЕООД, като предприятието запазва класификацията си 
като „предприятие с висок рисков потенциал“.  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 99б от ЗООС. 
IV. По отношение на изискванията на глава седма, Раздел II от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС): 
За дейността извършвана на работната площадка на „Хармони 2012“ ЕООД, 

намираща се в гр. Кърджали, е издадено комплексно разрешително №124-Н0-И1-
А0/2014 г. 

Във връзка с инвестиционното предложение и на основание чл. 125, ал. 1, т. 1 
от ЗООС, Операторът („Хармони 2012“ ЕООД) е длъжен да информира Министъра на 
околната среда и водите и компетентния орган по чл. 120, ал.1 от ЗООС (ИАОС) за 
всяка планирана промяна в работата на инсталацията, намираща се на тази работна 
площадка. 

Информацията за планираната промяна по чл. 125, ал. 1, т. 1 от ЗООС се 
подава съгласно приложение № 5, към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за издаване на комплексни разрешителни, след приключване на процедурите по гл. VI 
от ЗООС. 

Комплексното разрешително по чл. 117 на ЗООС е задължително за издаване 
на разрешение за строеж (съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗООС). Изключение се допуска 
(съгласно чл. 118, ал. 2 от ЗООС) 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. 

Обръщаме внимание, че 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, ИАОС и Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район” 
 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 24.10.2018 г./ 


