
 
Представено от община Хасково уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане 

на участък за стабилизиране на подситова фракция към инсталация за предварително сепариране 

на отпадъци към Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, 

Димитровград и Минерални бани, в землището на село Гарваново, общ. Хасково 

Днес, 18.11.2021г, във връзка с постъпило в РИОСВ – Хасково уведомление за инвестиционно 

предложение с вх. № ПД - 1219/28.10.2021г. относно горепосоченото и на основание чл. 5, ал. 1 от 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. 

ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), РИОСВ Хасково информира за 

следното: 

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

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на участък за стабилизиране 

на подситова фракция към инсталация за предварително сепариране на отпадъци към 

Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и 

Минерални бани, в землището на село Гарваново, общ. 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., актуализирано с Решение № 356-Н1-И0-А1/2020г. за работата 

на инсталациите, разположени на територията на „Регионалния център за третиране на 

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

идентификатор № 14550.305.521, село Гарваново. 

Настоящото инвестиционно предложение не е свързано с промяна на технологията, 

както и с промяна на капацитета на депото и на инсталацията за компостиране. Основните 

промени са свързани с Инсталацията за предварително сепариране на отпадъци. Съгласно 

постъпилата информация се предвижда: 

 Изграждане на Участък за стабилизиране на подситова фракция към Инсталация за 

предварително сепариране на отпадъци с капацитет 62 t/денонощие (22630 т/год) отпадъци. 

Към настоящия момент подситовата (фина) фракция от сепарирането на отпадъците (19 12 12 - 

други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 19 12 11) се депонира (код D5 специално проектирани депа) в 

„Регионален център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и 

Минерални бани”. Тази фракция ще се третира аеробно и на изход на участъка ще се образува 

отпадък (19 03 05 - Стабилизирани отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04), който ще се 

използва за запръстяване на депото.  

 Изграждане на Участък за допълнително механично третиране (мелене) на отпадъци от 

пластмаса с капацитет за третиране на 5 t/24 часа отпадъци с код 19 12 04 – пластмаса и каучук 

основно от полиетилен (HDP и LDP) и полипропилен (PP). 

 Промяна в максималните разрешени количества на образуваните отпадъци и включване 

на нови по вид образувани отпадъци и отпадъци за приемане - част от инвестиционното 

предложение е увеличението на максималните разрешени количества на някои от образуваните 

отпадъци (заложени в действащото КР и в техническата оценка на ИАОС), както и генериране 

на нови по вид отпадъци. 

Разглежданата подситова биоразградима фракция се обръща и аерира механизирано, а при 

неблагоприятни атмосферни условия (като прекомерно високи или ниски температури или при 

условия на проливни дъждове или буреносни ветрове) е предвидено да се покриват с 

мембранно покритие, с цел двойно ускоряване процеса на превръщане на биоотпадъка до 

оползотворим биоматериал и минимизиране отделянето на вредни емисии и неприятни 

миризми в атмосферата. 

При експлоатацията на участъка за допълнително механично третиране на отпадъци от 

пластмаса ще е необходима консумация на вода в максимално количество от 6000м3 годишно. 

Водата ще се доставя от собствения водоизточник. Разрешеното годишно количество на 

водовземане от подземни води, заложено в разрешителното ще е достатъчно да осигури 

необходимото водно количество за новия участък. От новия участък за стабилизиране на 
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подситовата фина фракция се очаква да се генерират около 1300м3/год. отпадъчни води, които 

се отделят от наличната влага и самите отпадъци. По голямата част от тази влага се изпарява по 

време на процесите на аеробната стабилизация, но около 20 % ще се отделя под формата на 

инфилтрат, който ще се транспортира и ще се използва за оросяване на клетките на депото. По 

същия начин, отпадъчните води от новия участък за допълнително механично третиране на 

отпадъци от пластмаса, в максимално количество от  около 6000м3/год. ще се използват за 

оросяване на клетките на депото. Тези отпадъчни води от новите участъци, заедно с инфилтрата 

от депото ще постъпват към ПСОВ и след пречистване ще се заустват в дере по същата схема, 

както е разрешено в действащото комплексно разрешително. 

Съгласно изискванията на чл. 4а, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, постъпилата 

документация бе изпратена в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Пловдив, за 

изразяване на становище относно допустимостта на инвестиционното предложение. Предвид 

полученото в РИОСВ - Хасково становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ) на 

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с изх. № ПУ-01-1138(1)/16.11.2021г., 

инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР (2016-

2021г.) ЗВ и подзаконовите актове към него при спазване на условията, посочени в 

становището. 

Инвестиционното предложение представлява разширение на дейност 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. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме внимание, че съгласно разпоредбата 

на чл. 82, ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да 

се развият и други, свързани с основния предмет на оценка, спомагателни или поддържащи 

дейности, те също се включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно 

попадат в обхвата на приложения № 1 или № 2 от ЗООС. 
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 реализацията на посоченото ИП не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, но попада изцяло в защитена зона по НАТУРА 

2000 - BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания, обявена със 

Заповед № РД-351/31.2021 г. 

ИП 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. 

За инвестиционното предложение е извършена проверка за допустимост по чл. 12, ал. 2 

от Наредбата за ОС, бе установено, че е допустимо по отношение на забраните посочени в 

цитираната заповед. 
Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС. 

Копие на писмото е изпратено до Община Хасково, кметство село Гарваново и БД 

Източнобеломорски район. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 18.11.2021г./ 


