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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 15 ПР/2014г. 

 
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 
на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.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 по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 по ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 
2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и получено 
становище от РЗИ Хасково 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение "Разширение на площадка за дейности с отпадъци от ЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, 
съхранение и разкомплектоване на ИУМПС" в ПИ № 77181.23.9, м. “Старите лозя“, гр. 
Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото 
здраве  

 

възложител: „Мики Груп” ЕООД 
гр. Харманли, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 12 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 

Инвестиционното предложение е за разширение на съществуваща към момента 
площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, хартия, 
пластмаса и стъкло, намираща се в гр. Харманли, местността “Старите лозя“, ПИ № 
77181.23.5, както и разширяване на дейностите, извършвани на площадката и добавяне на 
нови видове и кодове отпадъци, съгласно НАРЕДБА № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на 
отпадъците. За извършваните до момента дейности с отпадъци в ПИ 77181.23.5 гр. Харманли 
има издадено решение № ХА-43-ПР/2009г. на директора на РИОСВ Хасково, с характер да не 
се извършва оценка на въздействие върху околната среда и издадено по реда на ЗУО 
разрешително за дейности с отпадъци.  

Разширението ще се реализира в ПИ с кадастрален идентификатор 77181.23.9 и площ 
на имота 1127 кв.м., собственост на Милен Николов Михайлов и Красимир Николов Михайлов. 
Посоченият имот граничи с ПИ 77181.23.5, който представлява действащата към момента 
площадка за дейности с отпадъци, на която фирмата развива дейността си. Собствениците 
отдават ПИ 77181.23.9 и ПИ 77181.23.5, чрез договори за наем за нуждите на фирма „МИКИ 
ГРУП” ЕООД.  

Предвижда се на новообразуваната площадка да се извършват дейности с отпадъци от 
черни и цветни метали, НУБА, ИУЕЕО, съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС, 
несъдържащи опасни компоненти, отпадъци от опаковки. За претеглянето на постъпилите 
ИУМПС фирмата ще ползва кантар на фирма “Голд Оил” ООД, за което има сключен договор.  
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Площадката е обособена, оградена и с непропускливо покритие, като до нея достъпът 
ще бъде ограничен. Не се налага промяна на съществуващата техническа инфраструктура, 
обектът има достъп до общински път и е включен към електопреносната и водопроводна 
мрежи на населеното място. 

 
Инвестиционното предложение се разглежда, като разширение на съществуващ обект, 

който попада в обхвата на т. 11, буква „д” на Приложение 2 на ЗООС. На основание чл. 93, ал. 
1, т. 2 от ЗООС, същото подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 
По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е 
Директорът  на РИОСВ – Хасково.  

 

Имотът, предмет на настоящото инвестиционно предложение не засяга защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на 

защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близко разположени са защитени зони - BG0001034 “Остър камък”, за 
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 
съвет и BG0002092 “Харманлийска река“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№РД 843/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта 
му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 
във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 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, ДВ. Бр. 73/2007г.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012). 

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата 
за ОС, въз основа на чл. 15 и критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за 
"Разширение на площадка за дейности с отпадъци от ЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА, съхранение и 
разкомплектоване на ИУМПС" в ПИ № 77181.23.9, м. “Старите лозя“, гр. Харманли, общ. 
Харманли, обл. Хасково, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, 
предмет на опазване в защитени зони - BG0001034 “Остър камък” и BG0002092 “Харманлийска 
река”. 

 

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 е за разширение на съществуваща към момента 

площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали, 
хартия, пластмаса и стъкло, както и разширяване на дейностите, извършвани на 
площадката и добавяне на нови видове и кодове отпадъци. На новообразуваната 
площадка ще се извършват дейности с ОЧЦМ, НУБА, ИУЕЕО, съхраняване и 
разкомплектоване на ИУМПС и отпадъци от опаковки. 

2. При разкомплектоването на ИУМПС ще се извършват следните операции: отделяне на 
опасни материали и компоненти от ИУМПС, отделяне на материали и компоненти с цел 
улесняване на рециклирането им и съхраняване по начин, предотвратяващ увреждане 
на резервоарите, съдържащи течности или на компонентите, подлежащи на 
оползотворяване и използване като резервни части. 

3. Отработените масла, генерирани при разкомплектоването на ИУМПС ще се съхраняват 
временно в подходящи за целта съдове, изработени от материал, който не 
взаимодейства с тях. 
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4. В подходящи за целта съдове (контейнери) ще се съхраняват оловни акумулатори, 
генерирани от разкомплектоването. Същите ще бъдат обозначени с вида и кода на 
съхранявания в тях отпадък. Акумулаторите ще се събират задължително с 
електролита. 

5. Отпадъците от ИУЕЕО и НУБА ще се събират и съхраняват разделно, като временното 
съхраняване на отпадъците от НУБА ще се извършва в закрити контейнери.  

6. Няма да  се допуска препълване на площадката с отпадъци и тяхното смесване с цел 
предотвратяване на замърсяване на околната среда и стриктно спазване на 
нормативната уредба. Получените отпадъци, в това число и с опасни свойства ще се 
предават за по - нататъшна обработка на фирми с необходимите разрешителни 
документи, издадени по реда  на Закона за управление на отпадъците или ЗООС. 

7. Дейностите по събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от 
употреба моторни превозни средства не изисква потребление на вода. Потребление на 
вода се предвижда за питейно-битови нужди за обслужващия персонал от 3-4 човека. 

8. Отпадъчните битово-фекалните води ще се отвеждат в съществуващата канализация, а 
отпадъчните води от площадката, включително и дъждовните водни количества, 
замърсени с нефтопродукти ще преминават през калозадържател и маслозадържател и 
ще постъпват в канализационната мрежа. 

9. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по 
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Харманли.  

10. Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта ще се 
сведат до минимум при спазване изискванията на действащите към момента правила и 
нормативи, касаещи безопасността и правилното функциониране на площадката. При 
евентуално възникване на разливи на опасни за околната среда течности /антифриз, 
масла и др./, същите ще бъдат посипвани с подходящ сорбент до попиването им и 
своевременно ще бъдат отстранявани от площадката.  

 

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. Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в ПИ с кадастрален 

идентификатор 77181.23.9 и площ на имота 1127 кв.м., собственост на Милен Николов 
Михайлов и Красимир Николов Михайлов. Посоченият имот граничи с ПИ 77181.23.5, 
който представлява действащата към момента площадка за дейности с отпадъци, на 
която фирмата развива дейността си. И двата имота се ползват, чрез договори за наем 
за нуждите на фирма «МИКИ ГРУП» ЕООД. 

2. Площадката е разположена в урбанизирана зона на град Харманли. Имайки в предвид 
отдалечеността на площадката от жилищните зони, то тя не представлява опасност за 
шумово натоварване на околната среда в този район. 

3. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие 
върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 

 

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

 
1. Имотът, предмет на настоящото инвестиционно предложение за разширение на 

площадка за дейности с отпадъци - ОЧЦМ, ИУЕЕО, НУБА и съхранение и 
разкомплектоване на ИУМПС в ПИ № 77181.23.9, м. “Старите лозя“ гр. Харманли, общ. 
Харманли, обл. Хасково е извън територията на защитени зони от екологичната мрежа 
Натура 2000, поради което няма вероятност от пряко или косвено унищожаване или 
увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, 
предмет на опазване в  близкоразположените защитени зони, поради следното: 

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете  предмет на опазване в зоните, т.к. имот с № 77181.23.9, с площ 1127 
кв.м. е с начин на трайно ползване „За складова база“. 
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2. Различните по вид и количества генерирани отпадъци по време на експлоатацията на 
площадката ще бъдат събирани и третирани в съответствие с нормативната уредба по 
управление на отпадъците. 

3. При реализацията и експлоатацията на площадката не се очаква промяна в нивата на 
генерирания шум, произтичащ от извършване на дейностите по отпадъците, както и 
същите няма да доведат до безпокойство на видовете, включително птици, предмет на 
опазване в двете близкоразположени защитени зони. 

 

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 

комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

 
1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданата площадка.  
2. Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 

допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на повърхностните 
и подпочвените води.  

3. Съгласно постъпило в РИОСВ Хасково становище с изх. № РД-02-22/27.01.2014г. на 
Директора на Регионална здравна инспекция Хасково (РЗИ) по чл. 7, ал. 2, т. 2, буква 
„б” от Наредбата за ОВОС, по отношение на степента на значимост на въздействието 
и риска за човешкото здраве, РЗИ счита, че: 

 не би следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на 
инвестиционното предложение при условие, че шумовото замърсяване от работата 
на площадката на най-близко разположени жилищни сгради отговарят 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. 58/2006г.). 

4. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не 
предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.  

 

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 предложение кмета на община Харманли с вх. 
№ ОХ-06-615/28.10.2013г., а засегнатото население с обява във вестник „Новини” брой 
41/546 от 1-7 ноември 2013 г. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил 
обществен достъп до информацията по приложение № 2 към същата наредба, като е 
предоставил копие на документацията на хартиен и електронен носител на кмета на 
община Харманли с вх.№ ОХ-06-716/27.12.2013г. В тази връзка: 

 с постъпило писмо в РИОСВ Хасково на 04.02.02014г., кметът на община 
Харманли информира РИОСВ за осигурения обществен достъп на 
информацията, чрез поставяне на информационното табло и електронната 
страница на община Харманли, както и че не са постъпвали писмени 
възражения, мнения, становища през 14 дневния период от датата на 
оповестяването. 

3. В изпълнение на изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
публикувал обява във вестник „Новини” бр. 46/551 от 6-12.12.2013г., че информацията 
по приложение № 2 от същата наредба е на разположение за обществен достъп всеки 
работен ден в продължение на 14 дни от 06.12.2013г. до 20.12.2013г. в офиса на 
фирмата. Няма постъпили писмени или устни възражения, мнения и становища.  

4. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ Хасково няма изразени 
устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализирането 
на инвестиционното предложение.  
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Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет, същото не отменя задълженията на възложителя по 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 по околна среда. 

 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на инвестиционното 

предложение на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било 

издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми 

РИОСВ гр. Хасково своевременно, но не по-късно от 14 – дни след настъпване на 

измененията. 

 

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на 

Административно-процесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Хасково пред 

Министъра на МОСВ и Административен съд Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му. 

 

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. 
 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите – Хасково 
 
 
 

 

 

 

Дата: 25.02.2014г. 


