
Представено от „ГООК БОРЮ” ООД уведомление за „Обособяване на площадка за 

временно съхранение на отпадъци от пластмаса“ 

 

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

417/14.04.2020г., допълнителна информация 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 Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

Предвижда се обособяване на площадка за временно съхранение на различни по вид 

отпадъци от пластмаса в поземлен имот №14.5 по КВС на с. Груево, община Момчилград, 

област Кърджали. Имотът е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов 

обект“, площ 15002 м2. Имотът е в промишлена зона сп. Джебел, община Момчилград и е 

бивша „Асфалтова база”. 

Отпадъците от пластмаса се получават, разтоварват се и временно се съхраняват до 

предаването им за последващо третиране. Отпадъците ще се съхраняват на обособени зони, 

разделно по вид(код) и произход с достатъчно разстояние между тях, за предотвратяване на 

смесването им. 

Съгласно Наредбата за класификация на отпадъците, се предвижда временно да се 

съхраняват отпадъци с кодове и наименования както следва: 

02 01 04 – пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки); 

07 02 13 – отпадъци от пластмаса; 

09 01 10 – фотоапарати за еднократна употреба без батерии; 

12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаса; 

15 01 02 – пластмасови опаковки; 

16 01 19 – пластмаси (ИУМПС); 

17 02 03 – пластмаса (строителство); 

19 12 04 – пластмаса и каучук; 

20 01 39 – пластмаси. 

Предвижда се отпадъците от пластмаса да се доставят от страната и да се внасят от 

страни от ЕС. 

Максималното количество отпадъци, които ще се съхраняват временно на площадката в 

даден момент няма да надвишава 500 т общо, независимо от вида им. 

Площадката ще е оградена и ще бъде осигурен контролно-пропускателен пункт с 

денонощна охрана и 24-часово видеонаблюдение. За извършваните дейности с отпадъци на 

площадката, същата ще бъде обозначена с табела, на която ще бъде изписан оператора на 

площадката, дейността, която се извършва и работното време. За извършване на товаро-

разтоварните дейности на площадката, ще бъде използван съществуващия път. За постъпилите 

количества отпадъци ще се води отчетност, съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които 

се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и за водене на публични 

регистри. 

За осъществяване на настоящото инвестиционно намерение няма необходимост от 

изграждане на нова техническа инфраструктура. Не се предвиждат изкопни и взривни работи. 

Съхранението на отпадъците представлява дейност по оползотворяване с код R13, 

съгласно Приложение № 2 към §1, т.13 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО). Не се 

предвижда извършване на други дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на 

площадката. 

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): 
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Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имот с идентификатор 17988.14.5 по КК на с. Груево, общ. Момчилград, в който се 

предвижда обособяване на площадка за временно съхранение 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 

разположени до имота предмет на инвестиционното предложение са защитени зони BG0001032 

„Родопи Източни”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г. 

за опазване на дивите птици (приблизително 2500 м.). 

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 

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 Момчилград и кметство село Груево. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 27.04.2020г./ 


