
Представено от Община Харманли уведомление за инвестиционно 
предложение (ИП) за изграждане на общинско съоръжение за компостиране на 
разделно събраните биоразградими и зелени отпадъци от община Харманли 

 
Във връзка с представено от Община Харманли уведомление за инвестиционно 

предложение за горе цитирания обект, в съответствие с разпоредбата на 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, раздел трети от ЗООС:  
Представеното инвестиционно намерение се отнася за изграждане на 

инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Същата ще бъде 
ситуирана върху терен, който се намира в границите на площадката на „Регионално 
депо за неопасни отпадъци за общините Харманли, Маджарово, Любимец, 
Тополовград, Симеоновград, Свиленград и Стамболово”, с Комплексно разрешително 
№ 285-Н1/2011г. При реализация на проекта няма да се използват площи извън 
горепосочената площадка. Планираното съоръжение за компостиране представлява 
технология за компостиране на редове на открито без аерация. Основната цел е 
производството на висококачествен компост при рециклиране на разделно събрани 
зелени и биоразградими отпадъци на територията на Община Харманли. 

Предвидените дейности, попадат в обхвата на т.11, буква „б“ от Приложение 2 
на ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 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): 

Обхвата на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени 
територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в обхвата на 
защитена зона BG0001034 „Остър камък” приета с Решение на МС №122/02.03.2007 г. 
за опазване на природните местообитания и е в непосредствена близост до защитена 
зона BG0002092 „Харманлийска река”, обявена със Заповед № ЗД-843/17.11.2008 г. за 
опазване на дивите птици. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., 
изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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. 

 


