
Представено от „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Въвеждане на система за обезвреждане на опасни болнични 
отпадъци в „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД 
 

Във връзка с представено от „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД уведомление за 
инвестиционно предложение за „Въвеждане на система за обезвреждане на опасни 
болнични отпадъци в „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД 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):  

От представената с уведомлението за инвестиционно предложение 
информация става ясно, че с ИП се предвижда въвеждане на система за 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци в „МБАЛ-ХАСКОВО“ АД. 
Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в едноетажна сграда с площ 249 
кв.м. с идентификатор 77195.725.64.1, която е част от територията на лечебното 
заведение, находяща се в югоизточната част на поземления имот с идентификатор 
77195.725.64, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Хасково. За 
целта се предвижда вътрешно преустройство и ремонт на съществуващи помещения, 
които са свързани помежду си. Ще се извършат изменения на съществуващата 
хоризонтална канализационна и водопроводна мрежа, както и изменения в 
инженерните инсталации в рамките на съществуващите мощности без увеличаване на 
натоварванията. По пода и стените ще се постави настилка, позволяваща влажно 
почистване и дезинфекция, ще се извърши изместване и оптимизация на 
електрическото оборудване, замяна на съществуващите осветителна тела с по-
икономични и ефективни LED - осветителни тела, и др.  

Общата използваема площ на помещенията за обработка на опасен болничен 
отпадък в „МБАЛ –Хасково“ АД е 82,6 м2, като за целта ще се ползва съществуваща 
техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.).  

Не са необходими изкопни работи, ползване на взрив и др. 
В сградата, в която ще се извършват дейностите ще се обособят следните 

помещения: склад за предварително съхранение на опасен болничен отпадък, 
помещение за приемане на опасен болничен отпадък, работно помещение за 
обеззаразяване на опасен болничен отпадък, помещение за дезинфекция на 
контейнерите, склад готови контейнери, офис, съблекалня, коридори и тоалетна. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, 
компетентен орган за произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Съгласно представената информация от възложителя и от направената 
справка се установи, че терена в който ще се реализира инвестиционното 
предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии (ЗЗТ) и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие (ЗБР). Близко разположена е защитена зона BG0001031 
„Родопи Средни” за опазване местообитанията на дивата флора и фауна, приета от 
Министерски съвет с Решение № 661/16.10.2007 г. 

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) и подлежи на процедура по оценка 
за съвместимостта му с предмета и целите на опазване в горецитираната защитена 
зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР. 



 
Копие на писмото е изпратено до Община Хасково 

 
 
 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 12.08.2020 г./ 


