
Представено от „ОРГАНИК ЛЕНД“ ООД уведомление за „Обособяване на площадка 
за извършване на дейности по третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса“ 

 
 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД- 

602/28.05.2019г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Хасково Ви информира за 
следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Целта на инвестиционното предложение е обособяване на площадка за извършване на 

дейности по третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса. Дейността ще се извършва в 
ПИ с идентификатор 06762.18.204 в землище на с. Бряст, общ. Димитровград, вид територия: 
Нарушена, НТП: Насип, насипище, площ 22417 м2. 

Имотът ще се раздели функционално на три части, като в едната част ще се разположи 
халето с инсталацията, в другата част ще се складира готовата продукция и третата част ще е 
резервен терен. На площадката ще се извършват дейности по временно съхранение, 
предварително третиране и рециклиране на отпадъци от пластмаса. В халето ще се разположи 
инсталация за извършване на предварителна сепарация на смесена пластмаса, раздробяване, 
преминаване през вана, изсушаване и получаване на гранули за повторна употреба. 

Дейностите с отпадъци се отнасят за: 
19 12 04 – пластмаса и каучук; 
19 12 12 – други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране 

на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11; 
04 00 22 – отпадъци от обработени текстилни вещества. 
Смесената пластмаса преминава през транспортна лента, където се разделят различните 

видове пластмаса. Преминават през линия за раздробяване, през метални зъбци и се намалява 
материала до чипс. Следва преминаване през вана с вода, където става сепарация, като най-
тежкия материал се изключва от цикъла. Следват процеси на центрофугиране и рециклиране 
на по-лекия материал и неговото пресоване. Материалът е гранулиран до желания размер и се 
съхранява за следващо използване. 

Предвидената база е за преработка на 75 тона отпадъци пластмаса за денонощие. 
За водоснабдяването на имота ще се търси възможност от съществуващ водопровод на 

ВиК ООД, гр. Димитровград в района, доставяне на вода с цистерни. 
За приемането на отпадъчните води от изгребната яма в градската канализация ще се 

сключи договор с ВиК ООД, гр. Димитровград. 
Получените отпадъци ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи 

необходимите документи за извършване на дейности с отпадъци съгласно ЗУО. 
Така заявено 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. На 
основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 
РИОСВ – Хасково. 

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 имот с идентификатор 06762.18.204 по КК на с. Бряст, общ. Димитровград, за 
който се предвижда обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране и 
рециклиране на отпадъци от пластмаса 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. Най-близко разположена до имота е защитена зона 
BG0000287 „Меричлерска река”, 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 
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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 05.01.2018г.) и 
подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 
цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 
биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

 
 
Копие от писмото е изпратено до Община Димитровград и кметство с. Бряст. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 30.05.2019г./ 


