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До   

Магдалена Димитрова 

„Мегатом 73” ЕООД 

гр.Хасково 

 

ОТНОСНО: Извършване на дейности по събиране и транспортиране на отработени 

катализатори на територията на съществуващ автосервиз в имот с идентификатор  

77195.10.36 в землището на гр.Хасково. 

 

Уважаема г-жо Димитрова, 

 

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-286/30.06.2014г. на РИОСВ-Хасково за 

извършване на дейности по събиране и транспортиране на отработени катализатори на 

територията на съществуващ автосервиз в имот с идентификатор  77195.10.36 в землището 

на гр.Хасково, 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: 

Извършването на дейности по събиране и транспортиране на отработени катализатори на 

територията на съществуващ автосервиз в имот с идентификатор  77195.10.36 в землището 

на гр.Хасково попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.  

Съгласно представената информация, Изпълнителна агенция „Мегатом 73” ЕООД 

предвижда изкупуване на отработени катализатори от фирми извършващи ремонтни 

дейности и от отпадането на такива от дейността извършвана от дружеството в 

съществуващия сервиз за автомобили. Катализаторите, които ще се изкупуват и съхраняват 

на територията на автосервиза са с код за вид на отпадъка както следва: 160801, 160802, 

160803 и 160807. Отпадъците няма да се преработват до промяна на състава им, а ще се 

извършва механична обработка. Всички количества на приемани и временно съхранявани 

отпадъци ще се предават на фирми, притежаващи разрешения за тяхното последващи 

рециклиране и оползотворяване. 

 

Имот с идентификатор  77195.10.36 в землището на гр.Хасково, в който ще се реализира 

инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитено зоти от 

екологичната мрежа Натура 2000. Най- близко до имота са разположени  защитена зона 

BG 00001031 „Родопи Средни”,  приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. 

(приблизително 4500м) и защитена зона BG 00001034 „Остър камък”, приета от МС с 

Решение № 122/02.03.2007г. (приблизително 5500м) за опазване на природните 

местообитания. 

Така заявените дейности не се отнасят към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 

от ЗООС и не подлежат на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по 

ОВОС и екологична оценка.  



С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на 

инвестиционното предложение, при реализацията му няма вероятност от отрицателно 

въздействие върху най- близко разположените защитена зона BG0001031 „Родопи 

Средни” и защитена зона BG 00001034 „Остър камък”.   

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така 

заявеното инвестиционно предложение, 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. 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по   

околната среда и водите- Хасково 
 

 


