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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 21 ПР/2014г. 

 

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 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от 
Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40 ал. 4 във връзка с ал. 3 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 по ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 
2 към чл. 6, от Наредбата по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, както и полученo 
становищe от РЗИ Хасково  
 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за изграждане на „Пункт за черни и цветни метали” в имот № 051027 землище на 
гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото 
здраве  
 

възложители: Филип Стефанов Митев и Кета Сашева Митева, ул. „Здравец” №13, гр. 
Свиленград 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за изграждане на обект-пункт, в който ще се събират и 

съхраняват отпадъци от черни и цветни метали. За целта се предвижда изграждане на малка 
едноетажна сглобяема сграда с размери 3/5/2.50 метра за офис със санитарен възел. На 
площадката ще бъдат разположен открит склад с три прегради за съхраняване на черни 
метали - твърди метални отпадъци, ламарина и технически метални отпадъци /печки, бойлери 
и др./. Откритият склад ще бъде с бетонова настилка с цел да не проникват в почвата 
евентуални замърсители. За цветните метали ще бъде монтиран за склад метален контейнер. 
Имота ще бъде ограден с телена ограда от пана и метални колонки на бетонов пояс. Пътната 
инфраструктура няма да се променя, ще се използват съществуващите общински пътища. 
Електроснабдяването ще се извърши от преминаващият в имота далекопровод (от ЖР-стълб 
на територията на имота).  

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „д” от Приложение № 2 
на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от 
ЗООС, предвидените с инвестиционното предложение дейности подлежат на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС. По смисъла на чл. 93, ал. 3 от ЗООС компетентен 
орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – Хасково.  

Имотът, предмет на настоящото инвестиционно предложение не засяга защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на 

защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното 

разнообразие. Най- близко до имота са разположени защитена зона BG0000578 „Река 

Марица” (приблизително 340 м), приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. и защитена 

зона BG0000212 „Сакар” (приблизително 1145 м), приета от МС с Решение № 
661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 
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Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му 
с предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда на чл. 31, ал. 4 
във връзка с ал.1 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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящото 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. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Пункт за черни и цветни 

метали” в имот № 051027 землище на гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково. 
2. Ще бъде изградена една сглобяема сграда с размери 3/5/2.50 метра за офис със 

санитарен възел. Материалите които ще се използват в строителството ще бъдат 
стандартни - бетон и арматура за настилката и фундамент за сградата и сглобяеми 
елементи за сградата 

3. Основната дейност ще бъде събиране, съхранение и предаване на цветни и черни 
метали. Ще има един открит склад с три прегради и един закрит склад представляващ 
метален контейнер. Черните метали ще се разделят на три основни групи и ще се 
складират  в открит склад с три прегради за твърди черни метали, ламарини и 
технически метални отпадъци. Цветните метали ще се събират и съхраняват в склад 
представляващ метален контейнер. Капацитета на складовете ще бъде до 25 т., след 
което ще се извозват с автомобил и предават на фирма “Метал +” гр. Бургас. 
Предвижда се събирането и съхранението до предаването на отпадъците да бъде в 
рамките на един месец.   

4. По време на строителството се очаква да се генерират строителни отпадъци и 
минимално количество битови отпадъци. Отделеното количество строителни и битови 
отпадъци ще се депонира съгласно Закона за управление на отпадъците и във връзка с 
изискванията на общинска администрация Свиленград    

5. По време на експлоатацията на обекта се очаква да се генерират относително малки 
количества битови и производствени отпадъци, които ще бъдат извозвани съгласно 
организираното сметосъбиране на територията на общ. Свиленград. Отпадъците от 
черни и цветни метали ще се предават на фирма “Метал +” гр. Бургас, след сключване 
на договор. 

6. Водоснабдяването доколкото е необходимо ще бъде от собствен водоизточник 
(сондажен кладенец).  

7. Ще бъде изградена площадкова канализация за повърхностни и дъждовни води. 
Отпадъчните води ще се пречистват, чрез каломаслоутаител и ЛПСОВ или изгребна 
яма, които периодично ще се почистват.  

8. 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 обекта. За 
извършваните дейности на площадката ще се осигури достатъчно количество сорбент, 
който да се използва при евентуални разливи и замърсявания на площадката. 

 

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. Площадката ще се разположи в имот № 051027 землище на гр. Свиленград, общ. 

Свиленград, обл. Хасково. Имота е собственост на възложителите. 
2. Максимално използваната площ на терена няма да надхвърли 1500 м². 
3. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие 

върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района. 
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III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че поземлен имот №051027, НТП изоставена нива, площ 3,465 дка, землище 
гр. Свиленград, в който се предвижда  изграждане на открит пункт за черни и цветни 

метали не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 
защитените територии, както и в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. 

Най- близко до имота са разположени защитена зона BG0000578 „Река Марица” 

(приблизително 340 м), приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. и защитена зона 

BG0000212 „Сакар” (приблизително 1145 м), приета от МС с Решение № 
661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания. 

2. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 
информация, предвид характера 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 изграждане на открит 
пункт за черни и цветни метали, в имот №051027, НТП изоставена нива, площ 3,465 

дка, землище гр.Свиленград, няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове 
предмет на опазване в горе цитираните близко разположени защитени зони. 

3. Съгласно становище на БД Източнобеломорски район гр. Пловдив, изграждането на 
сондажен кладенец за водоснабдяването на пункта е допустимо от гледна точка на 
ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, като: 

 не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от 
дейностите по реализиране и експлоатация на ИП; 

 по време на сондирането (при изграждане на проектния сондажен кладенец) 
изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените 
за тази цел места; 

 водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички 
процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ; 

 да се извършва собствен мониторинг на подземни води от сондажен кладенец; 

 ако водата от сондажния кладенец се използва и за питейно-битово 
водоснабдяване, то водите добити, чрез сондажния кладенец трябва да 
отговарят по качество на изискванията на Наредба №9/19.03.2001г. за 
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и е необходимо 
проектирането, изграждането и учредяването на СОЗ около водоизточника, 
съгласно Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, 
утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 
водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 
водоизточниците на минерални води; 

 изграждането на сондажен кладенец подлежи на разрешителен режим по Закона 
за водите. 

 

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 на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданата площадка.  
2. Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 

допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на повърхностните 
и подпочвените води.  

3. Очаква се незначително замърсяване с неорганизирани прахови емисии от трафика на 
МПС, обслужващи обекта. При реализирането на обекта шумовата характеристика на 
района няма да се промени, тъй като обекта се намира в индустриална зона.  

4. Степента на въздействие върху водите и водните екосистеми при евентуалното 
изграждане на сондажен кладенец за водоснабдяване на пункта за черни и цветни 
метали е преценена като незначителна. Основен мотив за това е вида на ИП, неговият 
мащаб и неговото местоположение. 

5. Съгласно писмо изх. № РД–02–423/26.03.2014г. на Директора на Регионална здравна 
инспекция Хасково, не се предполага риск за здравето на населението при реализация 
на инвестиционното предложение.  
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6. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не 
предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.  

 

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 предложение кмета на община Свиленград с вх. 
№ В-153/07.01.2014г., а засегнатото население с обява във вестник „Стария мост”. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил 
обществен достъп до информацията по приложение №2 към същата наредба, като е 
предоставил копие на документацията на хартиен и електронен носител на кмета на 
община Свиленград с вх.№ И-714/13.02.2014г. 

3. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ Хасково няма изразени 
устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализирането 
на инвестиционното предложение.  

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение за изграждане на „Пункт за черни и цветни метали” в имот 

№ 051027 землище на гр. Свиленград, общ. Свиленград, обл. Хасково, област Кърджали 

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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 Хасково своевременно, но не по-късно от 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 околната среда и водите и Административен съд Хасково в 14 - дневен 

срок от съобщаването му. 

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 

години от датата на издаването му не е започнало осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 
 

 

Дата: 09.04.2014г. 


