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Р Е Ш Е Н И Е № ХА –36 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, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 
4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 
2011г.) и Становище от РЗИ - Хасково 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Изграждане на площадка за изкупуване на черни и цветни метали” в 

УПИ IV-14 в кв. № 205 гр. Любимец, общ. Любимец, 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: "Алекс - 1" ЕООД, ул. " Трета " №3, гр. Димитровград, ЕИК 126722270 

 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение е за обособяване на площадка за изкупуване на 

черни и цветни метали в УПИ IV – 14 в кв. 205 гр. Любимец. Площадката е чакалирана 
и се намира в регулацията на града – промишлено складова зона на гр. Любимец. 
Имотът за обособяване на площадката ще се ползва под наем, съгласно Договор за 
наем на недвижим имот от 07.03.2012г., за срок от 3 години. Имотът е с площ от 1327.5 
м² в едно със съществуваща стопанска сграда с площ 120 м², която ще се пригоди за 
склад за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, офис, стая за почивка. 
Отпадъците от черни и цветни метали ще се сортират по вид и качество и ще бъдат 
давани за претопяване. След съответните операции, като приемане, претегляне на 
кантар до 1000 кг, сортиране, подготовка на отпадъците от черни и цветни метали, 
скрапът ще се товари на закрити товарни автомобили и ще се предава на големи 
металургични предприятия за последваща преработка. 

На площадката няма да се събират и съхраняват акумулатори и други опасни 
отпадъци, няма да се извършват дейности по разкомплектоване и разглобяване на 
излезли от употреба МПС.  

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 извършване на ОВОС.  
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Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на 
защитена територия 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 по НАТУРА 2000 е “Река Марица”  с код BG0000578, за 
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на 
Министерски съвет. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост на основание 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.) 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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата 
дейност, инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка 
за изкупуване на черни и цветни метали в УПИ IV – 14 в кв. 205 гр. Любимец, 
който е частна собственост. Теренът ще се ползва от «Алекс -1» ЕООД, гр. 
Димитровград, под наем за срок от 3 години. 

2. В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за 
разглеждания район. Предвид характера и местоположението 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 върху околната 
среда, всичко това изключва възможността от въздействието на 
инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. кумулиранe с 
други предложения. 

3. При реализиране на дейността няма да има производствени води. Питейна вода 
ще се използва само за нуждите на персонала от питейния водопровод на град 
Любимец. Битово-фекалните води ще се заустват в градската канализация, така 
че обектът няма да се яви замърсител на повърхностни или подземни води във 
и извън района в който е разположен. Не се налага изграждане на нова пътна 
инфраструктура. 

4. Дейността, която ще се извършва на площадката не е свързана с отделяне на 
емисии от вредни вещества във въздуха.  

5. Сортираните отпадъци от черни и цветни метали ще се съхраняват разделно 
на определените за това места и ще се предават за последващо третиране на 
фирми, притежаващи разрешения и лиценз за съответната дейност, съгласно 
националното законодателство. На площадката няма да се събират и 
съхраняват акумулатори и други опасни отпадъци и няма да се извършват 
дейности по разкомплектоване и разглобяване на излезли от употреба МПС. 

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

7. Не се очаква възникване на инциденти. При евентуално възникване на разливи 
на опасни за околната среда течности, същите ще бъдат посипвани с пясък или 
дървени трици до попиването им и своевременно ще бъдат отстранени от 
площадката. Ще се предвидят необходимите противопожарни мерки. 

 
 



 3 

8. При спазването на нормативните изисквания за дейностите, които ще се 
извършват на площадката по събиране и временно съхранение на отпадъци от 
черни и цветни метали, реализацията на инвестиционното предложение няма 
да доведе до значително замърсяване и дискомфорт на околната среда и няма 
да се отделят шум и вибрации над хигиенните норми. 

 

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 за изграждане на площадка за изкупуване на 

черни и цветни метали ще се реализира в УПИ IV-14 в кв. № 205, който попада 
в промишлено складова зона по подробния устройствен план на град Любимец.  

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

3. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, 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. Съгласно представената информация, инвестиционното предложение не 

попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и 
в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. 

2. Най-близко разположената защитена зона е „Река Марица” BG0000578 за 
опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, приета от 
МС с Решение №122/02.03.2007г. 

3. Инвестиционното предложение ще се реализира извън територията на 
защитени зони, поради което не се очаква пряко унищожаване или увреждане 
на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване  
в най-близко разположената защитена зона. 

 

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 ще бъде в рамките на разглежданата 

площадка.  
2. Реализацията на обекта няма да има негативно въздействие върху хората и 

тяхното здраве. 
3. По време на експлоатацията се очаква незначително замърсяване на 

атмосферния въздух при използване на механизацията и транспортните 
средства от изгорелите газове на двигателите с вътрешно горене. 

4. Не се очаква промяна в състоянието на повърхностните и подпочвените води.  
5. Експлоатацията няма да се отрази на биоразнообразието. 
6. Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 

допустимите хигиенни норми. 
7. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-703/31.05.2012г. при 

реализация на инвестиционното предложение не се предполага риск за 
човешкото здраве.  

8. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие. 
9. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта. 
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V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на 
Община Любимец, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник 
„Мост”. 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 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 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: 07.06.2012г. 


