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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 
ОТ ЖИВКО ТОДОРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 
 
 

 

Относно: Даване на съгласие за стартиране на процедури по оценка на въздействието върху 

околната среда и изключване на терените от обхвата на  Комплексно разрешително № 515-

НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара 

Загора“ във връзка с намерение за изграждане на  нова инсталация за третиране и оползотворяване 

на битовите отпадъци на община Стара Загора  

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

  

С измененията на нормативната уредба в областта на отпадъците, възникват нови 

изисквания по изпълнение на целите по рециклиране и намаляване на количествата депонирани 

отпадъци, което изисква и надграждане с нови съоръжения на съществуващата инфраструктура за 

третиране на отпадъците в регион Стара Загора. 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/850 на Европейския парламент и на съвета от 30 май 2018 година 

поставя пред държавите членки изискването за намаляване на количеството депонирани отпадъци 

до 01.01.2035 г. до не повече от 10 % от общото количество образувани битови отпадъци.  

Единствената клетка за депониране на отпадъци на Регионалната система вече е запълнена 

на около 75 %. Към настоящия момент от началото на експлоатацията на клетката са депонирани 

около 560 000 тона, при капацитет 742 482 тона отпадъци.  

Програма Околна среда 2021 – 2027 г. не предвижда финансиране изграждането на клетки 

и депа за депониране, както и инсталации за енергийно оползотворяване на битови отпадъци. 

Към настоящия момент към Община Стара Загора има отправено конкретно предложение 
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от частен инвеститор за изграждане на инсталация за газифициране чрез пиролиза на битовите 

отпадъци и последващото оползотворяване на получената енергия и производство на ликвидни 

вторични суровини върху площадка на територията на „Регионален център за управление на 

отпадъците – Стара Загора“ в землището на с. Ракитница. Предложението на инвеститора включва 

развитие на проекта на два етапа – етап едно с капацитет на инсталацията 60 000 т/год. битови 

отпадъци на вход и втори етап – 120 000 т./год. Предложението включва третиране на цялото 

предадено количество отпадъци, без връщане на остатъци за депониране, при заплащане на такса 

за третиране на база предадени отпадъци на входа на инсталацията. Инвеститорът предлага срок 

за изграждане на инсталацията от първи етап – 2 години, считано от датата на издаване на 

Разрешение за строеж и още 2 години за втори етап. Всички разходи по проектиране, одобряване 

на проекта и СМР са за сметка на инвеститора. Предложението е инсталациите да бъдат изградени 

върху имот, частна общинска собственост на Община Стара Загора в обхвата на обект 

„Регионален център за управление на отпадъците“ в землището на с. Ракитница с площ 10 дка при 

условията на придобиване на възмездно право на строеж. 

Предложението бе обсъдено и прието от  Общото събрание на „Регионално сдружение за 

управление на отпадъците-Стара Загора“, проведено на 31.05.2022г.в град Стара Загора. 

Същото съответства и на залегналото в основни и стратегически документи като 

Програмата за управление на отпадъците на Община Стара Загора за периода 2021-2028 година, 

приета с решение на Общински съвет Стара Загора № 1419/16.12.2021 г. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Стара Загора да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие Кмета на 

Община Стара Загора да стартира и проведе процедурите по  Глава шеста Екологична оценка и 

оценка на въздействието върху околната среда от Закона за опазване на околната среда за 

инсталация за третиране на битовите отпадъци чрез газифициране, посредством пиролиза с  

оползотворяване на получената енергия и производство на ликвидни вторични суровини върху 

площадка от 10 дка в  ПИ № 61995.102.172, същия собственост на Община Стара Загора, съгласно 

АОС №12856 от 19.02.2014 година на територията на „Регионален център за управление на 

отпадъците – Стара Загора“ в землището на с. Ракитница. 

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет дава съгласие Кмета на 

Община Стара Загора да стартира и проведе процедура по изключване на терените, за които се 

предлага изграждане на инсталацията за третиране на битовите отпадъци чрез газифициране 
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посредством пиролиза  с оползотворяване на получената енергия и производство на ликвидни 

вторични суровини с площ 10 дка в ПИ № 61995.102.172, собственост на Община Стара Загора 

съгласно АОС №12856 от 19.02.2014 година от територията на „Регионален център за управление 

на отпадъците – Стара Загора“ в землището на с. Ракитница от обхвата на  Комплексно 

разрешително № 515-НО/2015 г. за експлоатация на обект „Регионален център за управление на 

отпадъците – Стара Загора“. 

3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8  и  т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет оправомощава 

Кмета на Община Стара Загора да извършва всички, последващи от настоящото решение 

действия. 

 

 

 

ЖИВКО ТОДОРОВ    

Кмет на Община Стара Загора 

          

 

Съгласували: 

1. ЙОРДАН НИКОЛОВ- Зам.- кмет на Община Стара Загора 

 

2. Росица Копривчина – Директор дирекция ТЧЕ:…………………….. 

 

3. Цена Велкова –  Началник отдел „Правно - нормативно обслужване“: ...................................... 

 

4. Мария Кузманова- Началник отдел „ОП“………………………………….. 

 

 

Изготвил:  

 

Пламен Йорданов – Началник отдел „Екология и гори“:…………………… 

 


