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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 6 П/2016г. 
 

Във връзка с проведен на 28.03.2003 г. междуведомствен експертен съвет при 
МОСВ за изпълнение на Програмите за отстраняване на минали екологични щети е взето 
Решение I – 2/2003 г. относно Идеен проект за обект № 4: „Предложение за избор на 
площадка” – „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци”, т. 4.1. 
„Определяне на площадка и проектиране на депо” от Програмата за отстраняване на 
минали екологични щети на „ОЦК” АД - Кърджали: 

1. Изборът на площадка да се извърши въз основа на проведена процедура по оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС), съгласно изискванията на Наредба 
за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. 
ДВ бр.25/2003 г.). 

2. В заданието за ОВОС: 
- да се включат всички приемливи алтернативи за място. Междуведомственият 

експертен съвет (МЕС) на МОСВ приема, че в идейния проект е предложена 
само една алтернатива. 

- да бъде отразено становището на Министерство на здравеопазването 
относно хигиенно-защитните зони. 

Във връзка с МЕС е внесено в МОСВ на 06.06.2003 г. за съгласуване задание за 
определяне на обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху околната 
среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Строителство, експлоатация и закриване 
на депо за опасни отпадъци“. Становището на компетентния орган по заданието е 
изпратено до дружеството с писмо изх. № 26-00-1783/01.07.2003 г., в което са описани 
констатираните пропуски и са дадени указания за тяхното отстраняване. 

На 08.10.2003 г. в МОСВ постъпва молба от „ОЦК” АД за работна среща с цел 
консултации по инвестиционно предложение (ИП) за депо за опасни отпадъци. Във връзка с 
проведената среща МОСВ с писмо с изх. № 26-00-2855/23.10.2003 г. до възложителя дава 
препоръки и указания за продължаване на процедурата и изготвяне на доклада по ОВОС. 

На 15.10.2007 г. възложителят „ОЦК” АД отново внася в МОСВ задание за 
определяне на обхвата и съдържанието на оценката на въздействие върху околната среда 
(ОВОС). В тази връзка компетентния орган с писмо с изх. № 26-00-3911/22.11.2007 г. връща 
заданието за актуализиране и преработване с оглед отчитане на измененията, настъпили в 
нормативната уредба и условията на околната среда, от времето на неговото изготвяне 
(август 2005 г.) до момента. 

На 11.04.2008 г. в МОСВ е внесено от възложителя искане за прилагане на чл. 91, 
ал. 2 от Закона за опазване на околната среда за съвместяване на процедурата по 
екологична оценка на ПУП-ПЗ с процедурата по ОВОС за ИП за изграждане на „Депо за 
опасни отпадъци“. МОСВ с писмо с изх. № 26-00-1743/30.05.2008 г. допуска за 
целесъобразно прилагането на чл. 91, ал. 2 от ЗООС. 

Възложителят „ОЦК” АД представя в МОСВ на 20.07.2009 г. актуализирано задание 
за обхвата и съдържанието на ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на 
депо за опасни отпадъци. С писмо изх. № 26-00-2725/24.08.2009 г. компетентния орган 
съгласува представеното задание, като в същото писмо възложителя е уведомен, че 
инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, 
предмет на опазване в защитени зони BG0001032 „Родопи Източни“ и BG0002013 „Студен 
кладенец“, в които частично попада. В тази връзка в писмото е указано, че в съответствие с 
разпоредбите на чл. 34, ал. 1 от Наредбата 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), в доклада по 
ОВОС, като отделно приложение следва да се включи доклад за оценка за степента на 
въздействие върху защитените зони. 
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На 25.03.2011 г. „ОЦК” АД внася в МОСВ за оценка доклада за ОВОС (ДОВОС) и 
приложения към него: доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), нетехническо 
резюме, допълнено задание за обхват и съдържание на доклада по ОВОС и оценка за 
прилагането на най-добри налични техники (НДНТ) за инвестиционното предложение за 
изграждане на депо за опасни отпадъци. МОСВ с писмо изх. № ОВОС – 745/03.05.2011 г. 
оценява положително представения доклад за ОВОС и ДОСВ и определя срок в който 
възложителят трябва да представи допълнена информация за прилагането на НДНТ. 

Във връзка с горното писмо на 25.05.2011 г. възложителят внася допълнена 
информация за прилагането на НДНТ, информацията е изпратена от МОСВ за становище в 
Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС). 

На 17.06.2011 г. в МОСВ постъпва писмо от ИАОС, че на база представената 
информация от възложителя не може да се направи заключение за осигуряване 
прилагането на НДНТ. В тази връзка МОСВ с писмо с изх. № ОВОС – 745/01.07.2011 г. до 
възложителя дава указания какви стъпки трябва да се предприемат в случай, че „ОЦК” АД 
решат НДНТ да бъдат потвърдени с Решението по ОВОС или с издаване на комплексно 
разрешително преди издаване на разрешение за строеж. 

С писмо с вх. № ОВОС – 745/29.08.2011 г. възложителя внася отново допълнена 
информация за прилагане на НДНТ. Информацията е изпратена за съгласуване в ИАОС. С 
писмо ИАОС отговарят, че отново на база представената информация от възложителя не 
може да се направи заключение за осигуряване прилагането на НДНТ. В тази връзка МОСВ 
изпраща писмо на възложителя, че за продължаване на процедурата е необходимо да се 
изпълнят указанията, дадени в т. II от писмото с изх. № ОВОС – 745/01.07.2011 г. и 
прилагат становището на ИАОС, според което не може да се направи заключение за 
осигуряване на прилагането на най – добри налични техники. 

На 19.12.2011 г. „ОЦК“ АД за трети път внася в МОСВ допълнена информация за 
прилагане на НДНТ, която е изпратена до ИАОС.  

МОСВ изпраща писмо на 03.10.2011 г. до възложителя с което го информира, че 
представеното за трети път коригирано приложение към доклада за ОВОС, относно 
прилагането на НДНТ е предоставено на Изпълнителната агенция по околна среда за 
изразяване на становище и че нормативната уредба регламентира определен ограничен 
брой пъти коригиране на документацията по ОВОС, в т.ч. и приложенията към нея и че във 
връзка с чл. 4а от Наредбата за ОВОС е получено становище от Басейнова дирекция 
„Източнобеломорски район“ с център Пловдив, с което е изискано изготвяне на Доклад за 
получените резултати от проведеното инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване във 
връзка с изграждането на депото, като е даден срок за предоставянето му в МОСВ. 

В МОСВ на 06.02.2012 г. е получено становище на ИАОС, че на база представената 
информация за всички параметри на прилаганата техника може да се направи заключение 
за осигуряване на НДНТ. 

На 10.02.2012 г. МОСВ уведомява възложителя с писмо, че ИАОС потвърждава 
използването на НДНТ. В същото писмо е обърнато внимание, че е необходимо да се 
представи доклада изискан от Басейнова дирекция и след неговото съгласуване от страна 
на същата, за което възложителят ще бъде своевременно уведомен от страна на МОСВ, 
„ОЦК“ АД може да пристъпи към организиране на среща за обществено обсъждане на 
доклада за ОВОС и ДОСВ. 

На 15.02.2012 г. „ОЦК“ АД внася в МОСВ Доклада за получените резултати от 
проведеното инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване във връзка с изграждането 
на депото, който е изпратен в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център 
Пловдив за становище. След получаване на становището от Басейнова дирекция по 
смисъла на чл. 4а, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, МОСВ изпраща писмо на възложителя, че 
за по-горе цитирания доклад е получено становище, съгласно което инвестиционното 
предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и 
мерките за постигане на добро състояние на водите, при условие: ограничаване на 
замърсяването от съществуващия обект и недопускане увеличаване на замърсяването от 
промишлени отпадъчни води, както и намаляване и поетапно прекратяване изпускането на 
приоритетни вещества – олово и кадмий. В същото писмо възложителят е информиран, че 
може да пристъпи към организиране на среща за обществено обсъждане на доклада за 
ОВОС и ДОСВ. 

Предвид разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда и на 
основание § 89, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона, цялата 
документация на текущата процедура по оценка на въздействието върху околната среда за 
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инвестиционното предложение за изграждане на „Депо за опасни отпадъци“ е препратена 
по компетентност в РИОСВ-Хасково. За тази промяна е уведомен и възложителя. 

На 13.06.2016 г. в РИОСВ-Хасково е получено писмо от „Хармони 2012“ ЕООД, като 
страна по Договор за довършване на изпълнението на обектите от Програмата за 
отстраняване на екологични щети, причинени до момента на приватизация на „ОЦК“ АД – 
гр. Кърджали за прекратяване на процедурата по ОВОС за изграждане на „Депо за опасни 
отпадъци“ в землище на град Кърджали. 
 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 56, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс (АПК) 

 
  

РЕШИХ: 

 

Прекратявам процедурата по ОВОС, в т.ч. и съвместената процедура по оценка за 
съвместимостта за инвестиционно предложение за изграждане на „Депо за опасни 
отпадъци“ в землище на град Кърджали.  

 

 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и 

водите и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - 

дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 
 

 

 

Дата: 14.06.2016 г. 

 
 

 

 

 


