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Изх. №ПД-1088/18.11.2016г. 
 
До 
Сити Ем Груп ЕООД 
 
 
ОТНОСНО: Изграждане и оборудване на микропредприятие за производство на облицовъчни 
комплекти за вендинг автомати в УПИ ІV, кв.11а (77181.15.52), по плана на гр. Харманли. 
 
Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-1088/09.11.2016г. на РИОСВ-Хасково за изграждане и 
оборудване на микропредприятие за производство на облицовъчни комплекти за вендинг автомати в 
УПИ ІV, кв.11а (77181.15.52), по плана на гр. Харманли, на основание чл.6а от Наредба 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.), Ви уведомявам следното: 

Изграждането и оборудването на микропредприятие за производство на облицовъчни комплекти за 
вендинг автомати в УПИ ІV, кв.11а (77181.15.52), по плана на гр. Харманли., попада в обхвата на чл. 2, 
ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Възложителят предвижда изграждането на микропредприятие за производство на облицовъчни 
комплекти за вендинг автомати, разположено в УПИ IV(ПИ 77181.15.52), кв.11a по плана на гр. 
Харманли, община Харманли. Основното предназначение на сградата ще е за производство на 
облицовъчни комплекти за вендинг автомати, съхранение на готовата продукция и монтаж на 
облицовъчни комплекти. За осъществяване на дейностите се предвиждат следните помещения и 
работни участъци в новопроектираната сграда: механично отделение; работилница; склад; котелно 
помещение; компресорно; санитарно-битови помещения; офис. В механичното отделение се предвижда 
да се извършва огъване и профилиране на листови материали с различни дебелини, като същите ще се 
подреждат на палети. Операциите се извършват с помощта на съответните машини и технологична 
екипировка. В склада се предвижда монтаж на готова стелажна система за палетизирани товари с 
директен достъп до всеки палет. Манипулирането на товарите ще е с електрокар. Монтажът на 
стелажната система ще се извърши съгласно документацията на завода производител. В помещението за 
работилница ще се изпълняват следните основни операции: измиване на агретати и възли, шлосеро-
монтажни операции: рязане, пробиване, изпиляване, припасване, ръчно нарязване на резби, 
разглобяване, сглобяване и др.; ел. монтажни работи – запояване, кербоване и др. Предвидени са 
отделни помещения за офис на управителя, компресорно и котелно помещение на пелети за отопление 
на микропредприятието. Сградата, която се проектира е едноетажна с метална носеща конструкция и 
ограждане с покривни и стенни термопанели. Застроената площ на сградата ще е 300кв.м. Общата 
използвана площ в рамките на ПИ 77181.15.52, който е собственост на Възложителят е 637,30 м2. Не се 
предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура, а ще се използва съществуващата. В 
близост до имота има изградена канализация и водопроводна мрежа към които обекта ще се присъедини 
и захрани съгласно предварителните договори с експлоатационните дружества. Обектът ще се 
присъедини към съществуваща електропреносната мрежа.. 

Имот с идентификатор 77181.15.52 по КК на гр.Харманли 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 BG0000578 „Река 
Марица”, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

Така представено инвестиционното предложение не попада самостоятелно в обхвата на някоя от 
позициите на Приложение №1 и №2 на ЗООС. Няма основание предвижданите дейности да се смятат и 
за изменение или разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС, което да доведе до значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, поради което не подлежат на регламентираните с 
Глава шеста от Закона за опазване на околната среда процедури по ОВОС и екологична оценка. 



С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на дейностите, при 
реализацията им няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000578 
„Река Марица”. 

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявените 
дейности, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда 
на Глава втора от Наредбата за ОС.  

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя 
необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и 
подзаконови нормативни актове. 

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от 
обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми 
незабавно РИОСВ за промените. 
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Директор на Регионална инспекция по   
околната среда и водите- Хасково 
 


