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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 45 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

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно
предложение: “Площадка за изкупуване, временно съхранение и транспортиране на
отпадъци от хартия, стъкло, черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии и
ИУЕЕО” ” в поземлен имот /ПИ/ - „Открита площ – 200 кв.м.”, разположен на територия на
железопътната инфраструктура със стопанско предназначение, намираща се в гр. Хасково,
Район на жп гара Хасково – товарна, 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: “ЕКОБУЛТРЕЙД” ЕООД, гр. Кърджали, ул. "Миньорска" №6, блок “Роза”, вх.
Б, ет. 1, ап. 3, ЕИК 108691528

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на обект “Площадка за

изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, стъкло, черни и
цветни метали, негодни акумулаторни батерии и ИУЕЕО” в поземлен имот /ПИ/ - „Открита
площ – 200 кв.м.”, разположен на територия на железопътната инфраструктура със
стопанско предназначение, намираща се в гр. Хасково, Район на жп гара Хасково –
товарна, с обща площ от 200 кв.м., както и в разположените в имота навеси и закрити
помещения, собственост на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА
ИНФРАСТРУКТУРА” – гр. София, при граници: север – индустриален коловоз на Цигарена
фабрика, юг – жп терен и глух коловоз, изток – жп терен и сграда, собственост на ДП „НК
ЖИ”, запад – жп терен и разтоварище.

Инвестиционното предложение ще се реализира на открита чакълирана и
асфалтирана площадка с площ от 200 /двеста/ кв.м., както и в разположените в имота
навеси и закрити помещения с площ от 40 /четиридесет/ кв.м. Съществуващите помещения
ше се пригодят в обслужваща сграда с приемателен пункт и складови помещения за
съхранение на отпадъци, като е предвидено необходимото оборудване и предпазни мерки.
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На приемателния пункт ще се изкупуват черните и цветни метали, хартия, стъкло,
НУБА и ИУЕЕО. Изкупените отпадъци ще се събират и съхраняват до предаването им за
рециклиране и понататъшно обезвреждане. Отпадъците от хартия ще се сортират и
балират преди транспортиране. Стъклените отпадъци също ще се сортират по цвят преди
транспортиране. Металните отпадъци ще се събират, сортират, привеждат в необходимата
форма в зависимост от материала и ще се балират преди да се транспортират. Негодните
акумулатори ще се събират в отделно помещение, в специални пластмасови контейнери
или палети, заедно с киселината в тях и няма да се преработват преди предаването им за
обезвреждане. ИУЕЕО ще се приема, съхранява и предава като цял уред.

Очакваният капацитет на площадката, като изкупени и продадени отпадъци от черни
и цветни метали ще е около 800 т/годишно.

Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на
съществуващата пътна инфраструктура. Ще бъде използвана наличната инфраструктура
на района. Транспортния достъп до площадката е с отделен портал и път, обслужващ
наетата площадка.

Електроснабдяването на площадката е осигурено от съществуващото
електрозахранване за базата на ДП „НК ЖИ”.

Реализирането на предложението не налага необходимост от изграждане на ново
или промяна на съществуващото водовземане за нужди на инвестицонното предложение.

Експлоатацията на обекта ще е в съответствие с нормативните изисквания за този
род обекти.

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
ОВОС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по
смисъла на Закона на защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на
Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона по
НАТУРА 2000 е “Родопи Средни”  с код BG 0001031, за опазване на природните
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.

Съгласно разпоредбите на чл. 31, ал. 4 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., изм. и доп. с
Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на
процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през процедурата за
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящето 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 е за обособяване на площадка за изкупуване,
временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, стъкло, черни и
цветни метали, негодни акумулаторни батерии и ИУЕЕО.

2. При обособяването на площадката няма да се извършва ново строителство. Ще се
използват съществуващи постройки и прилежащ терен.

3. Площадката ще е оградена и охраняема, предвидени са необходимите надписи за
предназначението на площадката, вида на отпадъците, фирмата експлоатираща
площадката и работното време. Предвижда се по отношение на отпадъците да се
извършват дейностите: събиране, временно съхранение, транспортиране. За
извършването на тези дейности ще се предприемат действия и изготвяне на
документи за получаване на Разрешително по чл. 37 от ЗУО.

4. Площадката ще разполага с приемателен пункт, който ще е снабден с кантар за
измерване на постъпващото количество отпадъци. Предвидено е място за престой
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на автомобилите, извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците.
На площадката няма да се извършават дейности по оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци.

5. Отпадъците от хартия и метали ще се сортират, балират и предават за по -
нататъшна преработка. При необходимост рязането на металите ще става с уредби
използващи  пропан - бутан и кислород.

6. Определено е помещение за временно съхранение на негодните акумулатори, което
ще бъде с киселиноустойчив под, вратата се отваря навън и има надписи за
огнеопасност и забрана на пушенето и паленето на огън. При разливане на киселина
върху пода същият ще се засипва  с чисти дървесни трици. В акумулаторното
помещение се забранява храненето и пиенето на вода.

7. На площадката е определен участък за временно съхранение на ИУЕЕО, което ще
се събира и съхранява като цял уред.

8. Няма да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. Ще се осигури
разделното складиране на отпадъците на достатъчно разстояние едни от други, до
предаването им за по-нататъшно третиране.

9. При товаро - разтоварните работи ще се осигурява стабилност на автомобила,
товарачната техника и товара. Товара трябва да е добре прикачен при товаренето
му, а работниците да са на безопасно разстояние от товара.

10. Площадката е с непропусклива чакълена и асфалтова настилка и с осигурени
противопожарни мерки.

11. Търговската дейност на фирмата зависи от конкретните пазарни условия на
територията на община Хасково. Очакваният капацитет на площадката като изкупени
и продадени отпадъци от черни и цветни метали е около 800 т/годишно.

12. Водоснабдяването на обекта е осигурено от съществуващ питеен водопровод,
обслужващ базата на ДП „НК ЖИ” и е част от водопроводната мрежа на град Хасково.
При реализиране на дейността няма да има производствени води. Питейна вода ще
се използва само за нуждите на персонала от питейния водопровод на града. Битово-
фекалните води ще заустват в ГК, така че обектът няма да се яви замърсител на
повърхностни или подземни води в и извън района, в който е разположен.

13. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Хасково. Отпадъците
от почистването на съоръжението за водите на площадката са опасни, когато
съдържат масла и опасни вещества. Предвидено е редовно да се почистват
съоръженията и събраният отпадък да се съхранява в отделен съд и да се предава
за понататъшно третиране. При евентуален разлив на масла или други опасни
вещества е предвидено те да се попият с подходящ абсорбент и своевременно да се
почисти площадката. Замърсения абсорбент ще се събира в отделен съд и ще се
предава на фирми, притежаващи Разрешение за дейности с опасни отпадъци.

14. Във връзка с експлоатацията на обекта са предвидени необходимите мерки за
обезопасяване на дейността:

 площадката е с бетонова настилка;
 складовите помещения също са с непроницаем под;
 предвидени са необходимите съдове за разделно съхранение на отпадъците;
 за опасните отпадъци ще се осигурят специализирани съдове, които не

взаимодействат с опасните вещества поставени в тях;
 получените отпадъци, в това число и с опасни свойства ще се предават за по -

нататъшна обработка на фирми с необходимите разрешителни документи, издадени
по реда  на Закона за управление на отпадъците или ЗООС;

 при евентуален разлив на опасни вещества е предвидено те да се попият с
подходящ абсорбент и своевременно да се почисти площадката. Замърсения
абсорбент ще се събира в отделен съд и ще се предава на фирми, притежаващи
разрешение за дейности с опасни отпадъци;

 ще се предвидят необходимите противопожарни мерки и ще се изготви авариен план
за действие.

15. 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.
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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 предвижда обособяване на обект “Площадка за
изкупуване, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от хартия, стъкло,
черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии и ИУЕЕО” в поземлен имот
/ПИ/ - „Открита площ – 200 кв.м.”, разположен на територия на железопътната
инфраструктура със стопанско предназначение, намираща се в гр. Хасково, Район
на жп гара Хасково – товарна, с обща площ от 200 кв.м., както и в разположените в
имота навеси и закрити помещения, собственост на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ
ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” – гр. София, при граници: север –
индустриален коловоз на Цигарена фабрика, юг – жп терен и глух коловоз, изток –
жп терен и сграда, собственост на ДП „НК ЖИ”, запад – жп терен и разтоварище. С
Договор за наем на недвижим имот от 17.02.2012 г. ДП „НК ЖИ” отдава под наем на
“ЕКОБУЛТРЕЙД” ЕООД – гр. Кърджали открита чакълирана и асфалтирана
площадка с площ от 200 /двеста/ кв.м.

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, която е с
непропусклива настилка, 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
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 по НАТУРА 2000 е “Родопи Средни”  с код
BG 0001031, за опазване на природните местообитания, приета с Решение №
122/02.03.2007г. на Министерски съвет.

2. Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че
не попада в границите на защитена зона, съгласно чл. 15 от Наредба за ОС,
преценката за ИП е, че няма вероятност от отрицателно въздействие от
реализацията му върху най-близко разположената ЗЗ „Родопи Средни” с код BG
0001031, за опазване на природните местообитания, поради следното:

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на
видовете  предмет на опазване в зоната.

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. По време на експлоатацията на обекта не се очакват замърсявания на околната
среда, шум, вибрации или други въздействия оказващи дискомфорт на околната
среда.

3. Съгласно становище с изх. № РД-02-825/03.07.2012г. на Регионална здравна
инспекция Хасково не би следвало да има риск за човешкото здраве при
реализиране на инвестиционното предложение, при спазване 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 (ДВ бр. 58/2006г.) и
Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители),
изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии
(ДВ бр. 64/2005г.).
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4. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие.
5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или
технологии:

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на
Община Хасково с писмо  вх. № 53Е-412-1/03.05.2012г. Засегнатото население е
уведомено, чрез обява във вестник „Хасковска Марица” бр. 84 от 03 май 2012г. 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 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.

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.

За Директор РИОСВ:
(инж. Л. Дайновски)

Съгласно заповед за Упълномощаване
№ 2/01.02.2012 на Директора на РИОСВ - Хасково

Дата: 12.07. 2012г.
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