
Представено от “ТИНТЯВА ЕКСПЛОРЕЙШЪН“ АД уведомление за 

инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за безвъзмездно 

приемане, предварително третиране – балиране и временно съхранение на 

пластмасови отпадъци, хартия, картон и метални опаковки“ в УПИ ХIV-799, кв. 

39 по ПУП на гр. Ивайловград 

 

Днес, 25.08.2021 г. във връзка с представено от “ТИНТЯВА ЕКСПЛОРЕЙШЪН“ АД 

уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД-879/16.08.2021 г. за 

„Обособяване на площадка за безвъзмездно приемане, предварително третиране – 

балиране и временно съхранение на пластмасови отпадъци, хартия, картон и метални 

опаковки“ в УПИ ХIV-799, кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград, 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):  
С инвестиционното предложение се предвижда обособяване на площадка за 

безвъзмездно приемане, предварително третиране – балиране и временно съхранение 

на пластмасови отпадъци, хартия, картон и метални опаковки в УПИ ХIV- 799, кв. 39 

по ПУП на гр. Ивайловград, в част от прилежащата площ на съществуващо складово 

помещение. На площадката ще се приемат безвъзмездно, сортират по специфика и вид, 

балират и временно съхраняват отпадъците до предаването им на лицензирани фирми, 

притежаващи съответните разрешителни документи съгласно изискванията на ЗУО, 

основно разделно събрани отпадъци с кодове:  

- 15 01 02 - пластмасови бутилки и капачки генерирани от дейността на 

фирмата, от поставените на обществени места съдове/къщички и сърца за пластмасови 

бутилки и капачки, физически и юридически лица - до 10 тона годишно; 

- 15 01 01 и 20 01 01 хартия и картон, генерирани от дейността на фирмата, 

от физически и юридически лица - 10 тона годишно 

-  15 01 04 – метални опаковки/ кенчета и кутии от физически и 

юридически лица 5 тона/годишно. 

Площадката ще се обособи на площ от 200 кв. м върху съществуваща трайна 

настилка – асфалт, прилежаща товаро-разтоварителна рампа със зона за приемане и 

зони за съхранение на балите и чували тип биг-бег с пластмаси и метални кенове. Част 

от площадката 17,5 кв. м до самия склад ще бъде покрита с лек дървен навес, в който 

ще се разположи балиращата машина, под навеса ще се съхраняват и балите с хартия и 

картон. Площадката ще бъде снабдена с везна за претегляне, регистриране и отчитане 

на приетите видове отпадъци.    

Във връзка с гореизложеното така представеното инвестиционно 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): 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 

справка се установи, че УПИ XIV-799, кв. 39 по ПУП на гр. Ивайловград, за който се 

предвижда обособяване на площадка за приемане, предварително третиране и временно 

съхранение на пластмасови отпадъци, хартия, картон и метални опаковки 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 са разположени защитени зони BG0001032 „Родопи Източни”, обявена със 

Заповед № РД-267/31.03.2021 г. за опазване на природните местообитания и 

BG0002106 „Язовир Ивайловград”, обявена със Заповед № РД-845/17.11.2008 г. за 

опазване на дивите птици (приблизително 1000 м.).       

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 цитираните защитени зони 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 Община Ивайловград 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 25.08.2021 г./ 

 

 

 


