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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 50 - 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 „Обособяване на площадка за изкупуване, временно съхраняване и 
транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, 
излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)“, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве 
 
възложител: „СПРИНТ МЕТАЛ 97” ЕООД, ЕИК 202357444, адрес: град Свиленград, ул. 
„Граничар” № 2 
местоположение: поземлен имот с идентификатор 65677.701.6536 в град Свиленград с площ 
3063 кв.м. 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на поземлен имот с 
идентификатор 65677.701.6536 в град Свиленград като площадка за изкупуване, временно 
съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни акумулаторни 
батерии, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). 

Площадката се обособява на открита площ и навес. В съответствие с нормативните 
изисквания площадката е оградена и охраняема. Ще се предвидят необходимите надписи за 
предназначението на площадката, вида на отпадъците, фирмата експлоатираща площадката и 
работното време. На площадката по зони ще са обособени местата за отделните дейности. 

На площадката ще има наличност на достатъчни количества абсорбент (пръст, пясък и 
др.), които ще бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на 
евентуални разливи. 

Транспортният достъп до имота е осигурен по съществуващ път. 
Във връзка с дейностите с отпадъци от черни и цветни метали на площадката ще се 

осигури изискващото се видеонаблюдение. На площадката по зони ще се съхраняват отделно 
отпадъците от черни и цветни метали. 
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Площадката ще е съобразена с Наредбата за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване и ще се оформя отделно място за временно съхраняване на излезли 
от употреба електрическо и електронно оборудване. ИУЕЕО ще се събира и съхранява като 
цял уред. 

Площадката ще е снабдена с работеща противопожарна система. 
За постъпващото количество отпадъци и за предадените отпадъци ще се води 

необходимата отчетна документация. 
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. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че имот № 65677.701.6536, с площ 3,063 дка, НТП ниско застрояване по КК на 
гр.Свиленград, за който се предвижда обособяване на площадка за изкупуване, временно 
съхранение и транспортиране на ОЧЦМ, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и 
отпадъци от ИУЕЕО 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 BG0000212 „Сакар”, приета от МС с 
Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

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 и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на 
опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 
от Закона за биологичното разнообразие. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и 
въз основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 
отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за обособяване на 
имот № 65677.701.6536, с площ 3,063 дка, НТП ниско застрояване по КК на гр.Свиленград 
като площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на ОЧЦМ, негодни 
акумулаторни батерии, ИУМПС и отпадъци от ИУЕЕО, няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 
 

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. Площадката ще се ползва за изкупуване, временно съхраняване и транспортиране на 
отпадъци от черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, излезли от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО). 

2. Имотът е електрифициран, водоснабден и има съществуваща канализация, в която 
ще се отвеждат отпадъчните води след каломаслоуловителя. Има съществуваща пътна 
инфраструктура. 

3. В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други сходни инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на 
инвестиционното предложение както и обстоятелството, че площадката на обекта е 
съгласувана с РЗИ – Хасково и са взети мерки за намаляване на отрицателните въздействия 
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върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействието на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиранe с други сходни 
предложения. 

4. При обособяването на площадката няма да се извършва строителство. Площадката е 
асфалтирана, ще се постави сглобяем павилион за приемателен пункт и кантар. Ще се 
обособят отделните зони за недопускане смесване на отпадъците. 

5. На площадката ще се извършва временно съхранение на ИУМПС. Няма да се 
извършва разкомплектоване. Ще се въведе компютърна информационна система за 
поддържане на информация за наличните и изходящите количества ИУМПС. 
Амортизираните акумулатори ще се събират в специални палети, заедно с киселината в тях, 
съхранението е в специализирано затворено място и ще се предават за транспортиране със 
специализиран превоз. На площадката няма да се допуска смесване на отпадъци. Ще се 
осигури разделното складиране на отпадъците на достатъчно разстояние едни от други, до 
предаването им за по-нататъшно третиране. 

6. Производствените процеси не са свързани с отделяне на емисии от вредни вещества 
във въздуха. На площадката няма да се формират производствени отпадъчни води. 

7. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по 
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Свиленград. Количеството им е в 
зависимост от броя на обслужващия персонал. 

8. Инвестиционното предложение по своя характер не предвижда дейности, 
съоръжения и производствени процеси, представляващи риск за здравето на населението или 
значими негативни въздействия върху качеството на околната среда. 
 
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. Площадката се разполага в поземлен имот с идентификатор 65677.701.6536 с площ 
3063 м2 в град Свиленград, като ще се ползва незастроената част с площ от 2460 м2. Имотът е 
в урбанизираната територия в град Свиленград. Площадката се ползва под наем с Договор за 
наем на недвижим имот от 06.03.2017 г. за срок от 5 години. В имота има две съществуващи 
сгради – складова база, склад. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се 
очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. В резултата 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. Предвид НТП на имота, предмет на инвестиционното предложение, както и че 
същият е застроен не се очаква реализацията му да доведе до значително увреждане и/или 
унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в 
защитена зона BG0000212 „Сакар”. 

2. В сравнение с настоящия момент, реализацията на инвестиционното предложение 
няма да доведе до нарушаване целостта и кохерентността на защитена зона BG0000212 
„Сакар”, както и до увеличаване степента на фрагментация и прекъсване на биокоридорните 
връзки от значение за видовете предмет на опазване в нея. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания предмет на 
опазване в защитена зона BG0000212 „Сакар”, като резултат от реализацията му спрямо 
одобрените до момента планове, програми, проекти и/или инвестиционно предложения със 
сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията и експлоатацията на инвестиционното 
предложение, вид и количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите 
към момента, поради което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, 
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включително значително увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване 
в защитена зона BG0000212 „Сакар”. 
 
IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 
население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, 
комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Предвид характера и мащабността на ИП не се очаква негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда и здравето на хората. 

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

3. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-542#1/02.05.2017г. не би 
следвало да има риск за човешкото здраве при реализиране на ИП при условие, че 
предвидените дейности бъдат ситуирани по подходящ начин, недопускащ шумово 
замърсяване от работата на площадката до най-близко разположени жилищни сгради и 
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. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 
 
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 Свиленград, а чрез тях и 
засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 
осигурил обществен достъп до информацията по Приложение № 2 чрез вестник „Хасковска 
Марица“, като за четиринадесет дневния срок не са постъпили възражения, мнения и 
становища. Предоставено е копие от информацията по Приложение 2 на кмета на Община 
Свиленград. С писмо изх. № И-2645/15.05.2017г. Община Свиленград уведомява РИОСВ-
Хасково, че от 24.04.2017 г. до 09.05.2017г. е осигурен обществен достъп до информацията 
по Приложение № 2, като в изтеклия 14-дневен период не са постъпили възражения, мнения 
и становища. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 
установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 
инвестиционното предложение. 
 

И ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 
 

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. 
 
 

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 
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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: 19.05.2017г. 
 
 
Съгласувал: инж. Л. Дайновски 
Директор Дирекция ПД 
 
Изготвил: Б. Пенева 
гл. експерт 


