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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 123 ПР/2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 

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) и 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, както и получено становище от РЗИ 

– Хасково 

 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Откриване на склад за продажба на торове, семена и препарати за растителна 

защита“ в УПИ I, кв. 19, ИИЗ по плана на гр. Хасково, общ. Хасково няма вероятност да окаже 

значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 

популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

възложител: „ЕЛФИ ОЙЛ“ ЕООД  

със седалище: гр. Хасково, ул. „Сан Стефано“ № 2, ЕИК: 126630861 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда откриване на склад за продажба на торове, 

семена и препарати за растителна защита в УПИ I, кв. 19, ИИЗ по плана на гр. Хасково, общ. 

Хасково. Складът ще бъде на площ от 219 м
2
, от които 27 м

2
 ще бъдат обособени за продажба 

на препарати за растителна защита, 155 м
2
 – за продажба на торове и семена, а в останалата част 

ще се разположат офис и санитарен възел. 

В склада ще има пестициди – фунгициди, инсекциди и хербициди, които ще бъдат 

поставени в специално помощение в самия склад. В склада ще има и торове от вида на калиев 

сулфат, калиев нитрат, магнезиев сулфат, магнезиев нитрат, калциев нитрат и химични 

елементи: желязо, цинк, бор, молибден в хелатна форма. В процес на работа може да се наложи 

да се продават и други торове, разрешени за използване в Република България с нужните 

сертификати. Общо броят на фунгициди, инсектициди и хербициди няма да бъде повече от 

5000 кг, а на торовете – 15 000 кг. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 11, буква „л“ 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. По смисъла на чл. 93, 

ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 
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Съгласно представената информация от възложителя и от направената справка се установи, 

че УПИ I кв. 19 ИИЗ, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона  е ЗЗ  BG 0001031 

„Родопи Средни“, за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 

661/16.10.2007г. на Министерски съвет.  

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 реда на Глава втора от Наредбата за ОС. 

След преглед на представената информация и на основание на чл. 40, ал. 3 от Наредбата по 

ОС и въз основа на чл. 15 и критериите по чл.16 от Наредбата по ОС, е направена преценка на 

вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за 

„Откриване на склад за продажба на торове, семена и препари за растителна защита“ в УПИ I 

кв.19 ИИЗ, гр. Хасково, общ. Хасково,  обл. Хасково няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 

видове, включително птици, предмет на опазване в  BG 0001031 „Родопи Средни“. 

 

 

 

МОТИВИ: 

 

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 не е свързването с извършването на строителни 

дейности, тъй като складът е съществуващ. Предвижда се само неговото вътрешно 

преустройство. 

2. При реализацията не инвестиционното предложение не се предвижда изграждане на 

нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

3. Складът има същестуваща ВиК мрежа, както и съществуващо електроснабдяване. 

4. В склада ще се продават само препарати в оригинални опаковки. Няма да се извършва 

препакетиране на препарати и торове. 

5. Складът, където ще се съхраняват торовете и препаратите няма да има сифони, т. е. няма 

да има връзка с канализацията. В склада ще има сандъци с хигроскопичен материал 

/пясък и др. инертни материали/, който ще се изпозлва при евентуален разлив. 

6. Отпадъците, образувани по време на експлоатацията на обекта (битови отпадъци) ще 

бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

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. 
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II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ I, кв. 19, „Източна индустриална 

зона“ по плана на гр. Хасково, общ. Хасково. 

2. Имотът е собственост на възложителя, с трайно предназначение на територията –

урбанизирана и с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. 

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видовете  

предмет на опазване в зоната. 

IV. Характеристики 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. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 

обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация не се 

очаква трансгранично въздействие. 

4. На основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредбата за ОВОС е получено становище на РЗИ – 

Хасково с изх. № РД-02-1742#1/08.12.2016г., според което на основание предложената 

информация не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на 

инвестиционното предложение. 

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 за инвестиционното си предложение Община Хасково, а чрез нея и засегнатото 

население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

публикувал обява във вестник „Хасковска Марица“. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 

Община Хасково в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. В 

тази връзка: 

 С писмо с рег. индекс 32-07-58#1/02.12.2016г. Oбщина Хасково, уведомява 

РИОСВ-Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС на информационното табло в сградата и на 

интернет страницата на общината за 14 - дневен срок, не са постъпили 

становища/възражения/мнения относно разглежданото инвестиционно предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок 

не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 
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ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Препаратите за растителна защита и минералните торове, класифицирани в една или 

повече категория на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно 

класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, да бъдат 

опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. 

Информационните листове за безопасност по форма и съдържание да отговарят на 

изискванията на приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

2. Съхранението на препаратите за растителна защита и минералните торове да отговоря на 

условията за безопасно съхранение, посочени в информационните листове за 

безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и 

смеси, съгласно чл. 4б от Закона за защита от вредното въздействие на химичните 

вещества и смеси (ЗЗВВХВС, обн. ДВ. бр. 10 от 04.02.2010 г., изм. ДВ бр. 102 от 

29.12.2015 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. Д. ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 13.12.2016г. 

 

 

 


