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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 65 ПР/2017г. 
 

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. 6 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: „Склад за съхранение, заготовка и търговия на отпадъци от черни и цветни 
метали на едро и дребно“ в ПИ № 77195.741.102, гр. Хасково, общ. Хасково“, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 
местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
възложител: „ТГ МЕТАЛ“ ЕООД 

със седалище: гр. Хасково, ул. „Бачо Киро“ № 9 А, ЕИК: 204585261 
 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на поземлен имот с идентификатор 
77195.741.102, гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, като площадка за изкупуване, 
временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни 
акумулаторни батерии, отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО). Няма да се извършва разкомплетоване на излезли от употреба моторни  превозни 
средства (ИУМПС). В имота има два броя съществуващи сгради: 

- сграда с идентификатор 77195.741.201.1, със ЗП 449 м2, 1 етаж, която ще се използва 
за съхранение и заготовка на отпадъци от черни и цветните метали; 

- сграда с идентификатор 77195.741.102.2, със ЗП 65 м2, 1 етаж, която ще се използва за 
административна сграда. 

Площадката е асфалтирана. На нея по зони ще са обособени местата за отделните дейности.   
За обекта има съществуващо електроснабдяване и водоснабдяване. Битово-фекалните 

отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващата канализация. Отпадъчните води от 
площадката, включително дъждовните водни количества, замърсени с нефтопродукти ще 
преминават последователно през калозадържател и маслозадържател. В калозадържателя ще се 
извършва утаяване на неразтворени утаими вещества и тежки примеси, а в маслозадържателя – 
улавяне на попадналите във водата нефтопродукти. След калозадържателя и маслозадържателя 
отпадъчните води ще постъпват в съществуващата канализация. 
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Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 11, буква „д“ 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. 

Съгласно представената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че ПИ № 77195.741.102, 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 
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. За реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда ново строителство. За 
площадката ще се ползва свободната площ и съществуващите постройки. 

2. Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота 
е осигурен по съществуващ път. 

3. Отпадъците, образувани по време на експлоатацията на обекта ще бъдат третирани при 
спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

4. На площадката ще има наличност на достатъчни количества абсорбент, който ще бъде 
използван при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от 
течни отпадъци. 

5. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 
експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 
компонентите на околната среда. 

6. 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. 

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 бъде осъществено в ПИ с идентификатор 
77195.741.102, гр. Хасково, общ. Хасково, с площ 1776 м2. Площадката е на терен, 
собственост на „Севдалис“ ЕООД, гр. Хасково и се ползва под наем с Договор за наем на 
недвижим имот от 15.05.2017 г. 
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2. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, 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. 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. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на инвестиционното 
предложение е локален - в рамките на разглеждания имот. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 
въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 
границите на Република България. 

3. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 
обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

4. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-817#3/25.07.2017г. след 
запознаване с допълнителната информация по отношение факторите и компонентите на 
околната среда в частта, разглеждаща здравно-хигиенните аспекти и оценка на 
въздействието върху човешкото здраве, 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. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
публикувал обява във вестник „Хасковска Марица“, за информиране на 
заинтересованите лица и общественост за достъпа до информацията по Приложение 2 и 
за изразяване на становища. 

3. С писмо с вх. № ПД-187(9)/18.07.2017г. възложителят уведомява РИОСВ - Хасково, че 
при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 
ОВОС за 14-дневен срок не са постъпили възражения относно разглежданото 
инвестиционно предложение. 

4. 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 53 Т-567-1#4/06.07.2017г. Община Хасково уведомява 
РИОСВ - Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС за 14-дневен срок на интернет страницата на 
общината и на информационното табло в сградата на адрес: гр. Хасково, ул. „Михаил 
Минчев“ №3, не са постъпили становища/възражения/мнения относно разглежданото 
инвестиционно предложение. 

5. 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. За извършване на дейности по третиране на отпадъци е необходимо издаване на 
разрешителен и/или регистрационен документ по реда на Закона за управление на 
отпадъците. 

2. Шумовото замърсяване от работата на площадката на най-близко разположените 
жилищни сгради да отговаря 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. 

 
 
 
 

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. 7 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. 8 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: 26.07.2017г. 
 
 


