
Представено от „УСТРА БЕТОН“ ООД уведомление за инвестиционно 

предложение за „Производство на бетонни смеси чрез рециклиране 

(оползотворяване) на увлечена летяща пепел“ в поземлен имот с идентификатор 

40909.126.167 по КККР на гр. Кърджали 

 

Днес, 20.12.2021 г. във връзка с представено от „УСТРА БЕТОН“ ООД уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-1362/07.12.2021 г. за „Производство на 

бетонни смеси чрез рециклиране (оползотворяване) на увлечена летяща пепел“ в 

поземлен имот с идентификатор 40909.126.167 по КККР на гр. Кърджали, 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):  
Инвестиционното предложение е свързано с включване на рециклиране 

(оползотворяване) на увлечена летяща пепел с код 10 01 02 при производството на 

бетонни смеси и изделия на производствената площадка на фирмата в поземлен имот с 

идентификатор 40909.126.167 по КККР на гр. Кърджали.  

В производствената база на възложителя „Устра бетон“ ООД се извършва част 

от дейността по производство на пресни бетонови смеси и изделия, предназначени за 

строителството на територията на гр. Кърджали и област Кърджали. Спомагателни 

дейности, свързани с бетоновото производство, които извършва дружеството са 

транспорт на едър и добавъчен материал (трошен камък и пясък) и цимент, транспорт 

на пресен бетон и полагане на пресен бетон посредством бетон помпи.  

За реализацията на настоящото ИП ще се използва изцяло наличната на 

производствената площадка на фирмата техника и машини, които са необходими за 

производството на пресен бетон. Не е необходимо монтиране на ново оборудване и 

съоръжения.  

Използването на увлечена летяща пепел в производствения процес ще замени 

част от използвания до момента цимент и ще се складира в съществуващ метален силоз 

за цимент, оборудван с прахов филтър. 

Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за: подобряване 

качеството на бетона по отношение на плътност, водоплътност, зърнометрия, 

корозионната му устойчивост на действието на сулфидни и меки (атмосферни) води; 

подобряване на себестойността на произвеждания продукт и повишаване на 

конкуретноспособността на фирмата; рециклиране (оползотворяване) на увлечена 

летяща пепел, която представлява отпадък с код 10 01 02. 

Очакваните количества за рециклиране (оползотворяване) на увлечена летяща 

пепел възлиза на 2000 тона на година. 

Във връзка 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 поземлен имот с идентификатор 40909.126.167 по КККР на гр. 

Кърджали, за който се предвижда производство на бетонни смеси чрез рециклиране на 



увлечена летяща пепел 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”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на 

природните местообитания и BG0002013 „Студен кладенец”, обявена със Заповед № 

РД-766/28.10.2008 г. за опазване на дивите птици (приблизително 1500 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 Кърджали 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 17.12.2021 г./ 

 

 

 


