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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 17 ПР / 2012г. 
 

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, т.1, 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. 8, т. 2 и 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 зонии (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от 
възложителя по приложение № 2 към чл. 6 Наредбата за ОВОС, както и получено писмено 
становище от РЗИ Хасково 
 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: “Извършване на дейности с черни и цветни метали” в поземлени имоти с 
№№ 77181.15.60 и 77181.15.61  по кадастралната карта на град Харманли, общ. Харманли, 

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

възложител: „Елпром Харманли”, гр. Харманли, бул. „България” №99 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
“Елпром Харманли”АД има инвестиционно предложение за обособяване на  

площадки за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали в поземлени 
имоти с №№ 77181.15.60 и № 77181.15.61 по кадастралната карта на гр.Харманли, 
общ.Харманли, обл.Хасково. Площадките са с площ съответно № 77181.15.60 – 38065 м

2
 и 

№ 77181.15.61 - 3419м
2
. Основните дейности при експлоатацията на площадките ще се 

състоят в разтоварване, сортиране, складиране и последващо извозване на отпадъците от 
метали. Площадките ще бъдат оградени с ограда и обозначени с необходимите табели. 
Теренът на площадките е покрит с асфалт и ще се обособят следните зони: 

 Зона за приемане на отпадъците; 

 Зона на сортиране  на отпадъци; 

 Складова зона. 
             В зоната за приемане на отпадъци ще се намира кантар за измерване на 
постъпващото количество отпадъци и ще има обособено място за престой на 
автомобилите, извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците. 
Постъпилите отпадъци от черни и цветни метали ще бъдат насочвани към зоната на 
сортиране, където ще се осъществява тяхното разделяне по видове и евентуалната им 
обработка за постигане на по-компактна форма. В складовата зона ще се съхраняват 
различните видове отпадъци според законовите и подзаконови изисквания. Предвидени са 
достатъчен брой дървени палети и метални контейнери за временното съхраняване на 
отпадъците.  
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Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.11, д) 
на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на необходимостта от 
ОВОС.  

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на 
защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на 
защитени зони от екологична мрежа Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Най-близко разположените защитени зони са “Остър камък” код BG 0001034, 
за опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 
Министерски съвет и защитена зона “Харманлийска река” код BG 0002092 за опазване на 
дивите птици  обявена със Заповед №РД 843/17.11.08г. 

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 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., изм. и доп. с 
Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящето решение. 

 

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. Основните дейности при експлоатацията на обекта ще се състоят в разтоварване, 

сортиране, складиране и последващо извозване на отпадъците от метали.  
2. В зоната за приемане на отпадъци ще се намира кантар за измерване на 

постъпващото количество отпадъци и ще има обособено място за престой на 
автомобилите, извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците. 
Постъпилите отпадъци от черни и цветни метали ще бъдат насочвани към зоната на 
сортиране, където ще се осъществява тяхното разделяне по видове и евентуалната 
им обработка /нарязване, пресоване, раздробяване/ за постигане на по-компактна 
форма. В складовата зона ще се съхраняват различните видове отпадъци според 
законовите и подзаконови изисквания. Предвидени са достатъчен брой дървени 
палети и метални контейнери за временното съхраняване на отпадъците. 
Очакваният капацитет на площадката ще е около 1000т./год. 

3. Не се предвижда изграждането на нови пътни връзки и друга инфраструктура, а ще 
се използват сега съществуващите пътна инфраструктура, водопровод, канализация 
и електроснабдителна мрежа. 

4. По време на експлотацията на обекта ще се използва питейна вода за  нуждите на 
персонала.  Не се предвижда използването на други природни ресурси. 

5. Отпадъците от територията на обекта ще се предават на фирми за последващо 
оползотворявне, притежаващи необходимите разрешителни за този род дейност. 
Смесените битови отпадъци, получени по време на експлоатацията на обекта ще се 
изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци на град Харманли.  

6. Не се очаква дискомфорт и замърсяване на околната среда при реализацията на 
инвестиционното предложение. 

7. Рискът от инциденти е свързан предимно със самата експлоатация на обекта. За 
предотвратяване на инцидентите ще се вземат следните мерки: 

 Водене на редовни инструктажи на персонала – ще се спазват изискванията 
на Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /ДВ.,бр.44/1996г./ 

 Ще се осигурят лични предпазни средства на работниците съгласно Наредба 
№3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на ЛПС на работното място 

 Обектът ще бъде изграден съгласно изискванията на Наредба № 2 за 
противопожарните строително технически норми /обн., ДВ, бр.58/1987г., изм. 
И доп., бр.33/1994г./ 
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 Обектът ще се експлоатира при спазване на Наредба № I-209 за правилата и 
нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация 
/обн., ДВ, бр.107/2004г./ 

 

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 осъществи в поземлени имоти № 77181.15.60 

и № 77181.15.61 по кадастралната карта на гр.Харманли, общ.Харманли, 
обл.Хасково с площ съответно от 38065м

2
 и 3419м2. Площадките ще са оградени с 

метална ограда и обозначени с необходимите табели. На площадките ще се 
обособят следните зони: 

 Зона за приемане на отпадъците; 

 Зона на сортиране  на отпадъци; 

 Складова зона. 
2. Не се предвиждат строителни дейности на разглежданите площадки. 
3. Не са разглеждани други алтернативи поради минималното въздействие, което ще 

окаже дейността на обекта върху компонентите на околната среда и факта, че в 
единия от имотите фирмата-възложител осъществява своята основна дейност по 
механична и термична обработка на детайли и заготовки от черни и цветни метали. 
Терените от настоящото инвестиционно предложение /поземлени имоти № 
77181.15.60 и № 77181.15.61 по кадастралната карта на гр.Харманли, 
общ.Харманли, обл.Хасково/ са собственост на фирмата-възложител „Елпром 
Харманли“АД.  

4. Качеството и регенеративните способности на природните ресурси няма да бъдат 
засегнати. По време на експлоатацията на обекта не се предвижда използването на 
природни ресурси освен питейна вода за нуждите на персонала. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Съгласно представената информация, 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 разположените защитени зони са “Остър камък” код BG 0001034, за 
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 
Министерски съвет и защитена зона “Харманлийска река” код BG 0002092 за 
опазване на дивите птици  обявена със Заповед №РД 843/17.11.08г. 

2. Предвид характера на ИП, както и обстоятелството, че не попада в границите на 
защитена зона, съгласно чл.15 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 (приета с 
ПМС №201/31.08.2007г.), преценката за инвестиционното предложение е, че 
реализацията му няма  вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко 
разположените защитени зони “Остър камък” код BG 0001034, за опазване на 
природните местообитания и “Харманлийска река” код BG 0002092 за опазване на 
дивите птици, поради следното: 

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания 
на видовете  предмет на опазване в зоните; 

                         

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 в резултат на реализация на 

инвестиционното предложение (ИП) е ограничен и локален, в рамките на 
разглежданите имоти. 

2. Дейността няма да доведе до замърсяване на почвите и земите в района на обекта. 
3. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква увеличение на 

нивата на шум и вибрации 
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4. Очаква се въздействие върху атмосферния въздух от отделените прах и газове от 
МПС, обслужващи обекта. За ограничаване отделянето на прах  се предвижда в сухо 
и топло време да се почиства и измива пътната настилка водеща до обекта.  

5. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие. 
6. Съгласно становище на РЗИ Хасково не се предполага възникване на риск за 

човешкото здраве при реализацията на обекта. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на град 

Харманли, с писмо с вх. № ОХ06-39/03.02.2012г. Засегнатото население е 
уведомено, чрез обява във вестник „Новини” от 10-16 февруари 2012г. До 
подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби 
или възражения срещу инвестиционното предложение.  

 

 
 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет.  

 

Настоящото решение 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. 

 

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, до 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. 
 

 

 

 

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

 

Дата: 20.03. 2012г.    
 


