
Представено от „ХАРМОНИ 2012” ЕООД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни 
отпадъци” по Програма за отстраняване на екологични щети при приватизацията 
на „ОЦК” АД, гр. Кърджали 
 

Във връзка с представено от „ХАРМОНИ 2012” ЕООД уведомление за 
инвестиционно предложение за строителство, експлоатация и закриване на депо за 
опасни отпадъци, 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:  
След преглед на внесената информация става ясно, че възложителят 

предвижда инвестиционно предложение за строителство, експлоатация и закриване на 
депо за опасни отпадъци по Програмата за отстраняване на екологични щети при 
приватизацията на „ОЦК“ АД, гр. Кърджали. Площадката ще бъде разположена в имот 
№ 40909.22.130, като предложената за изграждане на депото площ е 118 дка от имота. 
Технологичните съоръжения на депото ще бъдат разположени на площ от 6.5 дка от 
имот № 40909.22.7 - пасище, с обща площ 12.971 дка в м. „Айрян дере”, в който ще се 
разполагат: част от основния път до депото, приемна шахта от канавките за 
повърхностно отводняване и шахта за инфилтрат и част от трасето за тръбопроводи 
за инфилтрат и питейно битова вода. Общата площ на площадка ще бъде 124.5 дка. 

Така заявеното ИП попада в обхвата на Приложение № 1 на ЗООС – т. 24 
„Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране 
или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците” и на основание 
чл. 92, т. 1 от ЗООС подлежи на задължителна оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС). На основание 94, ал. 2 от ЗООС, компетентен орган за 
вземане на решение по ОВОС е Директорът на РИОСВ-Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Имотите предвидени за реализация на инвестиционното не попадат в границите 
на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но имот № 
40909.22.130 попада в обхвата на 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. Част от имот № 40909.22.130 вероятно представлява 
местообитание 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo - 
Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii.  

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. 

Извършената проверка по реда на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 39, ал. 2 от 
Наредбата за ОС, се  установи, че реализацията на инвестиционното предложение е 
допустима по отношение на режима на защитена зона BG0002013 „Студен кладенец”, 
въведен с посочената заповед за обявяването й.  

На основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното 
предложение и въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка на 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 
предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, 



предмет на опазване в горецитираните защитени зони. Предвид гореизложеното и на 
основание чл. 39, ал. 5 от Наредбата за ОС, за инвестиционно предложение 
„Строителство, експлоатация и закриване на депо за опасни отпадъци“, следва да 
бъде изготвен доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), като приложение 
към доклада по ОВОС, съгласно чл. 34 от същата Наредба. Оценката следва да бъде 
съобразена с изискванията на чл. 23, ал. 2 от Наредбата за ОС. 

III. По отношение на изискванията на глава седма от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

Заявената дейност попада в обхвата на т. 5.4 „Депа, приемащи над 10 т за 
денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 т, с изключение на депата за 
инертни отпадъци“ от Приложение № 4 на ЗООС. Съгласно чл. 117, ал. 1 от ЗООС, 
експлоатацията на инсталации от категориите промишлени дейности по приложението 
се разрешава след издаване на комплексно разрешително (КР). 

Комплексното разрешително по чл. 117 на ЗООС е задължително за издаване 
на разрешение за строеж. Изключение се допуска за инсталации и съоръжения, за 
които е проведена процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на 
най-добри налични техники (НДНТ) в съответствие с изискванията на чл. 99а от същия 
закон. 

 
 
Копие на писмото е изпратено до Община Кърджали, ИАОС и Басейнова 

дирекция „Източнобеломорски район“-Пловдив. 
 


