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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 38 - ПР / 2016г. 

 

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, във връзка с чл. 93, 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 и 

Становище от РЗИ – Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 

предложение: „Изграждане на автоморга – площадка за събиране и временно съхраняване на 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с идентификатор 

77181.16.461, град Харманли, община Харманли, което няма вероятност да окаже значително 

отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 

местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: „АНТОН БГ- 2012“ ООД 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда обособяването на автоморга – площадка за 

събиране и временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) 

в поземлен имот с идентификатор 77181.16.461, с площ 1047 м
2
 в град Харманли, община 

Харманли, област Хасково.   

Площадката за събиране и временно съхраняване е място за приемане и временно 

съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства, преди предаването им за 

третиране в центровете за разкомплектоване.  

Площадката ще има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на 

отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира и работното време. Ще има 

обособен приемателен пункт за обслужване на площадката, както и вътрешна площадка за 

престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване. Достъпът 

до площадката ще бъде ограничен. 

На площадката ще има везна или ще се сключи договор за ползване на такава, калибрирана 

с точност за измерванията за отчитане теглото на постъпващите ИУМПС. 

За постъпващите и предадените  ИУМПС ще се води необходимата отчетна документация. 

Отчитането и информацията относно дейностите с отпадъци, извършвани на площадката ще 

става по ред, определен от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се 
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предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 

регистри. 

Операторът на площадката за събиране и временно съхраняване на ИУМПС ще издава за 

всяко прието ИУМПС удостоверение за разкомплектоването му. Издаденото удостоверение ще 

е от името на оператор на център за разкомплектоване, с който оператора на площадката ще 

сключи договор за разкомплектоване на приетите излезли от употреба моторни превозни 

средства. 

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. На основание 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 с идентификатор 77181.16.461, площ 1,047 дка, НТП за друг вид застрояване 

по плана на гр. Харманли, в който се предвижда обособяване на автоморга - площадка за 

събиране и временно съхранение на ИУМПС 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 до площта е защитена зона 

BG0000578 „Река Марица“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания (приблизително 800 м). 

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 оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе 

цитираната близкоразположена защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от 

Закона за биологичното разнообразие 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. Очакваният капацитет на площадката като изкупени и предадени за разкомплектоване 

излезли от употреба моторни превозни средства е 1 автомобил/дневно или около 20 

коли/месечно и съответно 220 - 250 коли/годишно. 

2. На площадката ще се извършват дейностите по събиране и временно съхраняване на: 

 16 01 06 излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или 

други опасни  компоненти; 

 16 01 04* излезли от употреба превозни средства. 

3. За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на 

нова пътна инфраструктура. Транспортният достъп до имота е осигурен по 

съществуваща улица, с която имота граничи. 

4. Дейностите по събиране и временно съхраняване на излезли от употреба моторни 

превозни средства не изисква потребление на вода. Потребление на вода се предвижда за 

питейно - битови нужди за обслужващия персонал от 1-2 човека от съседния от юг имот, 

собственост на възложителя. 
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5. Във връзка с експлоатацията на обекта са предвидени следните съоръжения и мерки за 

обезопасяване: 

 площадката ще бъде с водонепропускливо покритие; 

 предвижда се изграждане на площадкова канализация, отвеждаща дъждовните води 

и водите от измиване на площадката в каломаслоуловител, който ще се почиства 

редовно; 

 при евентуален разлив на масла е предвидено попиването им с подходящ абсорбент 

и своевременно почистване на площадката, като замърсеният абсорбент ще се събира в 

отделен съд и предава на фирми, притежаващи разрешително за дейности с тези 

отпадъци; 

 отделените в каломаслоуловителя маслени емулсии и утайки ще се предават на 

фирми, притежаващи разрешително за извършване на дейности с отпадъци, въз основа 

на писмен договор. 

 ще се предвидят необходимите противопожарни мерки и ще се изготви авариен план 

за действие; 

 ще се осигурят здравословни условия на труд. 

6. Излезлите от употреба моторни превозни средства ще се събират, временно съхраняват и 

ще се предават на център за разкомплектоване. 

7. При спазване на всички нормативни изисквания, не се очаква замърсяване и дискомфорт 

на околната среда при извършване на предвидените в обекта дейности. 

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. Инвестционното предложение ще се реализира в поземлен имот с идентификатор  

77181.16.461, с площ 1047 м
2
 в град Харманли, община Харманли, област Хасково. 

2. Имотът е разположен в южната част на град Харманли. Граничи с имоти на възложителя 

и земеделски земи.  

3. Реализирането на инвестиционното предложение няма да доведе до изменение на 

качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданият имот, поради което не се очаква 

въздействие върху земеползването и почвите в района. 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 

1. Имот с идентификатор 77181.16.461, площ 1,047 дка, НТП за друг вид застрояване по 

плана на гр. Харманли, в който се предвижда обособяване на автоморга - площадка за 

събиране и временно съхранение на ИУМПС 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 до 

площта е защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 

122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 800 м). 

2. 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 автоморга- площадка за събиране и временно съхранение на ИУМПС в 

имот с идентификатор 77181.16.461, площ 1,047 дка, НТП за друг вид застрояване по 

плана на гр.Харманли, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 

опазване в горецитираната защитена зона.  
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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 ограничен в рамките на разглеждания имот. 

2. Съгласно становище на РЗИ - Хасково с изх. № РД-02-456#1/31.03.2016г. на основание 

предложената информация не би следвало да има риск за човешкото здраве при 

реализиране на инвестиционното предложение при условие, че предвидените дейности 

бъдат ситуирани по подходящ начин, недопускащ шумово замърсяване от работата на 

площадката до най-близко разположените жилищни сгради и отговарят на Наредба № 6 

за показателите на 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. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 

обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

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 Харманли, а чрез нея и 

засегнатото население. 

2. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, възложителят е 

публикувал обява във вестник „Новини“ за мястото и начина на достъп на информацията 

по Приложение № 2. 

3. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 

Община Харманли в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за ОВОС. 

С писмо с изх. № ОХ - 17 - 490 (1) Oбщина Харманли уведомява РИОСВ - Хасково, че 

при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС на информационното табло в сградата и на интернет страницата на общината за 

14 - дневен срок, не са постъпили възражения относно разглежданото инвестиционно 

предложение. 

4. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ - Хасково в законоустановеният срок 

не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение за „Изграждане на автоморга – площадка за събиране и временно 

съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) в поземлен имот с 

идентификатор 77181.16.461, град Харманли, община Харманли 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. 6 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 
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новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - 

Хасково). 

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. 

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: 14.04.2016г. 

 
 


