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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 121 ПР/2016 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 

чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за 
биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), въз 
основа на представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 
от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становище от РЗИ-Хасково  

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и 
предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и 
продажба на резервни части“ в УПИ VI и УПИ VII в кв. 2 село Книжовник, общ. Хасково, обл. 

Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 

възложители: „РУМ АУТО 82“ ЕООД 

 

Кратко описание на инвестиционното предложение(ИП): 

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка за 
разкомплектоване на ИУМПС с капацитет до около 100 броя годишно. Предвижда се 
дейностите да се осъществяват в закрито помещение с непропусклив бетониран под и със 
съоръжения за събиране на разливи. 

Дейностите по разкомплектоване на ИУМПС, ще обхваща следните операции, а 
именно: 

 Изкупуване на излезли от употреба моторни превозни средства / ИУМПС/ от физически 
и юридически лица; 

 Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 
а) отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове; 
б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. 

въздушни възглавници); 
в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла 

от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, 
антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, 
съдържащи се в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните 
компоненти; 

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като 
съдържащи живак. 

 Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането 
им: 



 2 

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри; 
б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай 

че тези метали не се отделят в процеса на рязане (шредиране); 
в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, 

резервоари за течности и т.н.), в случай че тези материали не се отделят в процеса на рязане 
(шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали; 

г) отделяне на стъклата. 
Всички операции ще се извършват с необходимите и налични инструменти при 

спазване на техника за безопасност. 
За всеки вид отпадък на площадката получен вследствие на разкомплектоването ще се 

обособи място за тяхното съхранение до предаването на фирми за последващо третиране. 
Компоненти, детайли и части, годни за повторно употреба ще се предлагат за продажба, като 
ще се събират отделно. 

Опасните течни отпадъци ще се събират и съхраняват по видове. Всеки съд ще е 
обозначен с кода и наименованието на отпадъка и със знак за опасен отпадък, съгласно 
нормативните изисквания. При запълване обема на съдовете събраните количества течни 
отпадъци ще се предават на фирма, с която дружеството ще има сключен договор за 
последващо третиране.  

Негодните акумулатори и батерии ще се съхраняват в корозионно устойчиви съдове 
(контейнери). 

Твърдите отпадъци с неопасни свойства ще се разделят по видове в подходящи съдове 
за всеки вид отпадък. Местата за тях ще бъдат маркирани и обозначени. 

На мястото за разкомплектоване е осигурен – пясък и стърготини. При евентуален 
разлив на масла и нефтопродукти, местата ще се посипват с абсорбента, след което 
замърсения материал /отпадък – 15 02 02/ ще се събира в отделен варел, който ще се 
съхранява временно в определен закрит склад до предаването за последващо третиране. 
 

Разглежданото инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 11, буква „д“ от 
Приложение № 2 на ЗООС и в съответствие с разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
въздействието върху околната среда (ОВОС). 

 
Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че УПИ VІ и VІІ, кв. 2 по плана на с. Книжовник, общ. Хасково, в който се предвижда 
изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на 

излезли от употреба МПС и продажба на резервни части не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени 
зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най - близко разположена е защитена зона 

BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007 г. за опазване на 
природните местообитания. 

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 цитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за 
биологичното разнообразие. 

На основание чл. 40, 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 за изграждане на 
площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от 
употреба МПС и продажба на резервни части в УПИ VІ и VІІ, кв. 2 по плана на с. Книжовник, 

общ. Хасково, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 
природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в 
близко разположената защитена зона. 
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М О Т И В И: 

 

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, 

производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, 

ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на 

околната среда, както и риск от инциденти: 
1. Инвестиционното предложение предвижда извършване на дейности по 

разкомплектоване на ИУМПС и продажба на резервни части втора употреба, както и 
предварително съхраняване на образуваните отпадъци в резултат на основната дейност, до 
предаването им на фирми за по-нататъшно третиране. 

2. Взети са мерки за съхранение на опасните отпадъци и предотвратяване на 
замърсяването на околната среда. Ще се следи за техническата изправност на използваните 
съдове и съоръжения с оглед недопускане на замърсявания на компонентите на околната 
среда. 

3. На площадката ще се осигурят съдове за съхраняване на отпадъците в т.ч. 
затворени контейнери, варели и бидони. Събирането и съхраняването на опасните отпадъци 
ще се извършва в корозионно устойчиви съдове, спрямо вещества, съдържащи се в тях, без 
материалът, от който са изработени съдовете, да взаимодейства с отпадъците. Изградени са 
навес и закрити пространства за извършване на дейностите с отпадъците. Ще се обособят 
отделни участъци за съхраняване и третиране на различните видове отпадъци. 

4. Площадката е оградена с цел недопускане на разпиляване на отпадъци, както и да се 
осигури физическа защита.  

5. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 
третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

6. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е водоснабден. 
Вода ще се използва само за питейно-битово водоснабдяване. Не се очаква на площадката да 
има производствени отпадъчни води и не се предвижда заустване на отпадъчни води във 
водни обекти. Отпадъчните води, които ще бъдат предимно с битов характер ще се отвеждат в 
изградената в имота водоплътна изгебна яма. 

7. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

8. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 
предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 
въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото 

ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и 

регенеративната способност на природните ресурси в района: 
1. Инвестиционното предложение ще се реализира на площадка със съществуваща 

инфраструктура намираща се в УПИ VI и УПИ VII в кв. 2, с обща площ 2869 кв. м. в с. 
Книжовник, общ. Хасково с предназначение „стопански двор“.  

2. Имотът се ползва съгласно Договор за наем от 20.09.2016 г. между Румен Валериев 
Минчев и „РУМ АУТО 82“ ЕООД. 

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

4. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, уязвими, 
защитени и санитарно - охранителни зони. В резултат от реализиране на инвестиционното 
намерение, не се очаква въздействие върху качеството и регенеративната способност на 
природните ресурси в района. 
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III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1.Предвид, характеристиките на инвестиционното предложение, не се очаква 

реализацията му да доведе до значително увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания предмет на опазване в близко разположената защитена зона. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 
целостта и кохерентността на близко разположената защитената зона, както и до увеличаване 
степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете 
предмет на опазване в нея.  

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в близко разположената защитена зона, като резултат от реализацията му спрямо 
одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със 
сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите 
към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, 
включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в 
близко разположената защитена зона.   

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 
1. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху компонентите на 
околната среда. 

2. Съгласно становище с изх. № РД-02-1549#3/18.11.2016 г. РЗИ-Хасково счита, че не 
би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на инвестиционното 
предложение. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

уведомил писмено Община Хасково и кметство с. Книжовник за своето инвестиционно 
предложение, а чрез тях и засегната общественост. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2, чрез обява в общината и 
кметството, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили възражения, мнения и 
становища. Предоставени са копия от информацията по Приложение № 2 на кмета на Община 
Хасково и кметство с. Книжовник. В резултат на извършеното оповестяване, в РИОСВ-Хасково 
са постъпили писма, както следва: 

- Община Хасково с писмо изх. №53 Р-337-1#3/04.11.2016 г. уведомява РИОСВ-
Хасково, че на 21.10.2016 г. е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 
2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения и становища. 

- Кметство село Книжовник с писмо уведомява РИОСВ-Хасково, че на 18.10.2016 г. е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен 
период не са постъпили възражения, мнения и становища. 
 

До подготовката на настоящето решение в РИОСВ–Хасково няма постъпили други 
жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се 

извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно устройствен план 
са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с 
национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със 
стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания 
за опазване на човешкото здраве и околната среда. 

2. За извършване на дейности по третиране на отпадъци е необходимо издаване на 
разрешителен и/или регистрационен документ по реда на Закона за управление на 
отпадъците. 

3. Шумовото замърсяване от работата на площадката на най-близко разположените 
жилищни сгради трябва да отговаря на Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, 
отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 
58/2006 г.).  

 
 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 
изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и 
подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на 
отговорността съгласно действащата нормативна уредба. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 
години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 
предложение. 

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: 12.12.2016 г. 

 

 
 


