
Представено от „ЕКОСТЕР“ ООД уведомление за „Увеличение на капацитета за 

обеззаразяване на опасен болничен отпадък на Площадка №1, гр. Хасково” 

 

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

829/22.06.2020г., 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: 

ЕКОСТЕР ООД притежава две системи МЕДИСТЕР 160 за микровълнова дезинфекция 

на опасни отпадъци от лечебни заведения, които са разположени съответно на Площадка № 1 

/гр. Хасково/ и Площадка № 2 /гр. Кърджали/. 

Опасният болничен отпадък се събира от местата на генериране и веднага се 

дезинфекцира, което предотвратява риска от пренос на зарази и инфекции. Затова и системите 

МЕДИСТЕР 160 са разположени на територията на областните болници в гр. Хасково и гр. 

Кърджали, като най-големи генератори на опасен болничен отпадък. 

През 2018г. МБАЛ Ат. Дафовски, гр. Кърджали закупи собствена инсталация за 

обезвреждане на опасен болничен отпадък. Поддръжката и работата на Площадка № 2 

икономически се обезсмисли и дружеството предприе действия за закриване на площадката в 

гр. Кърджали. 

Инвестиционното предложение предвижда монтиране на свободната система в гр. 

Хасково, като с това ще се повиши капацитета на Площадка № 1 двойно. 

Площадка №1 се намира на територията на МБАЛ Хасково, до източния портал. 

Възложителят има дългосрочен договор за наем на помещенията, които се използват за 

обеззаразяване на болничен отпадък. Преустройството на помещенията е предвидено за два 

броя МЕДИСТЕР 160, затова не е необходима промяна на съществуващата инфраструктура. 

Така заявено инвестиционното предложение представлява изменение и разширение на 

инвестиционно предложение съгласно Приложение 2 на ЗООС, което самостоятелно попада в 

обхвата на т. 11 буква „б“ от Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 и т.2 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 сграда с идентификатор 77195.725.7.11 по КК на гр. Хасково, в която се предвижда 

увеличаване капацитета за обеззаразяване на опасен болничен отпадък на Площадка №1 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 до имота 

(приблизително 2000 м.) е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от  

МС с Решение № 661/16.10.2007г. 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 

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 Хасково. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 03.07.2020г./ 
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