
Представено от Община Хасково уведомление за инвестиционно предложение за 

„Изграждане на втора клетка за отпадъци към Регионален център за третиране на 

неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани“ в 

поземлен имот с идентификатор 14550.305.521 по КККР на с. Гарваново, общ. 

Хасково, обл. Хасково 

 

Във връзка с представено от Община Хасково уведомление за инвестиционно 

предложение за „Изграждане на втора клетка за отпадъци към Регионален център за 

третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални 

бани“ в поземлен имот с идентификатор 14550.305.521 по КККР на с. Гарваново, общ. 

Хасково, обл. Хасково, 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):  
Съгласно постъпилото уведомление за инвестиционно предложение се планира 

изграждане на втора клетка за отпадъци към Регионален център за третиране на 

неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани в поземлен 

имот с идентификатор 14550.305.521 по КККР на с. Гарваново, общ. Хасково, обл. 

Хасково. 

Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, 

Димитровград и Минерални бани се експлоатира съгласно условията на Комплексно 

разрешително № 356-Н1/2012 г.  

Изграждането на регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за 

общините Хасково, Димитровград и Минерални бани, с обща площ на действащото 

депо и предвидения терен за разширение по Алтернатива 1 и сценарий 1а е одобрено за 

осъществяване с Решение по ОВОС № ХА-01-02/2011 г. на директора на РИОСВ – 

Хасково. 

На площадката на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци в с. 

Гарваново са изградени съоръжения за интегрираното управление на отпадъците чрез: 

 инсталация за сепариране на събраните битови отпадъци; 

 инсталация за компостиране на „зелени“ отпадъци; 

 депониране на остатъците от третирането – изградена е първа клетка от депото. 

На площадката са изградени и всички съпътстващи съоръжения за правилното 

функциониране на регионалния център, като: мивка за гуми на камиони, 

администрация, гараж и работилница, пречиствателна станция, газов факел, резервоар, 

пропуск и кантари, трафопост, склад за временно съхранение на опасни отпадъци от 

домакинствата. 

Регионалният център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, 

Димитровград и Минерални бани, включва: 

 Клетка 1 стара (в експлоатация - преустановена на 14.09.2015 г.);  

 Клетка 1 (нова - в експлоатация от 15.09.2015 г.); 

 Клетка 2 (нова - неизградена);  

 Клетка 3 (нова - неизградена) 

 Инсталация за предварително сепариране на отпадъци (в експлоатация от 

15.09.2015 г.). 

 Инсталация за компостиране (в експлоатация от 15.09.2015 г.). 

Настоящото инвестиционно предложение третира проектиране и изграждане на 

Клетка 2 на описаното по-горе регионално депо. След оформяне на земната основа 

(дъното) на Втора клетка, ще бъде изграден долен изолиращ екран, система за улавяне 



на инфилтрат и отвеждането му към вече изградената на площадката канализация за 

инфилтрат, която отвежда инфилтриралите води до локалната пречиствателна станция. 

Ще бъде изградена и мрежа от перфорирани тръби в рекултивиращия слой на клетка 2, 

която да отвежда събралия се биогаз в газовите кладенци до съществуващата на 

площадката газопреносна мрежа. Изкопни работи ще бъдат извършени при оформяне 

на съществуващите стъпала за терасиране на дъното, тъй като с течение на времето са 

компрометирани, което важи и за вече изградените диги. Обеми за оформяне на дъното 

на Клетка 2: изкоп - 76339m3 и насип - 751m3. Около дигите, ограждащи клетката има 

изградени канавки, които предотвратяват постъпването на повърхностни води към 

тялото на депото.  

Показателите на втората клетка са както следва: 

 депонирани отпадъци (уплътнени) -278 846m3; 

 депонирани отпадъци (уплътнени) – 306 731t; 

 хоризонтална площ – 23 147 м2 (между вътрешен ръб на дигите); 

 площ между вътрешен ръб на дигите - 24 195m2 от 3D модел; 

 депонирани отпадъци в клетка 2 (вкл. запръстяване) -  309 829m3 от 3D модел; 

 обем почва за запръстяване- 30 983m3; 

 период за депониране - 9 години. 

Ще се ползва вече изградената на обекта съществуваща инфраструктура, не се 

налага изграждане на нова.  

Инвестиционното предложение представлява изменение/разширение на обект по 

Приложение № 2 от ЗООС, като самостоятелно попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от 

същото приложение 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 и т. 2 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): 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 

справка се установи, че имот с идентификатор 14550.305.521 по КК на с. Гарваново, 

общ. Хасково, в който се предвижда инженеринг - проектиране, строителство и 

авторски надзор на втора клетка не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попадат в обхвата на защитена зона 

BG0001031 „Родопи Средни”, приета от  МС с Решение № 661/16.10.2007 г. за опазване 

на природните местообитания.  

Така представено, 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 цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 

4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

 

 

 

Копие на писмото е изпратено до кметство село Гарваново 

 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 31.08.2020 г./ 


