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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 56 - ПР / 2015г. 
 

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 ОВОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата по 
ОВОС, чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становища от РЗИ – Хасково  
 
 

Р Е Ш И Х  
 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане 
на площадка № 1 за разделно събиране на отпадъци от домакинствата и площадка № 2 за разделно събиране на 
битови биоразградими отпадъци“, в ПИ с идентификатор 77181.6.23 по КК на гр.Харманли, с площ 13.699 дка, НТП 
за друг вид производствен складов обект, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 
 
Възложители: Община Харманли, със седалище и адрес на управление: 6450 гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1 
ЕИК 000903939 

 
Характеристика на инвестиционното предложение:  
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка № 1 за разделно събиране на отпадъци от 
домакинствата и площадка № 2 за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци, в ПИ с идентификатор 
77181.6.23 по КК на гр.Харманли, с площ 13.699 дка, НТП за друг вид производствен складов обект. На площадка № 
1 ще се приемат опасни битови (ОБО) и масово разпространените отпадъци (МПО), негодни за употреба батерии и 
акумолатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУАГ/. На площадка № 2 ще се 
приемат биоразградими отпадъци от разстителен произход от бита които ще се оползотворяват на място чрез 
компостиране или анаеробно разграждане. Отпадъка постъпващ на площадка 1 ще се тегли на съществуваща 
везна. Същият ще се съхранява временно, като за целта се осигурят подходящи за целта места и съдове, 
изработени от материал, невзаимодействащ с отпадъка, като също така ще е осигурено достатъчно количество 
сорбент (пясък) за ограничаване на евентуални разливи от събраните отпадъци, съдържащи масла и 
нефтопродукти. Съдовете ще са плътно затворени извън времето на извършване на манипулация и ще са 
маркирани с надпис „Отпадъчни нефтопродукти", вида, кода и наименованието на отпадъка. Наличните отпадъци  
ще се предават на съответните лица, притежаващи разрешително с цел оползотворяване. Всяка „партида" 
транспортиран отпадък ще е съпроводен със съответния съпроводителен документ. 
При транспортиране на опасен отпадък, транспортното средство ще бъде маркирано, съгласно международно 
приетите разпоредби за „Опасен товар" и ще се изготвя идентификационен документ по образец съгласно 
Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба 1 от 04.06.2014 за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  
На територията на площадката ще се събират и временно ще се съхраняват битови отпадъци (група 20) по кодове и 
видове, посочени в таблицата. Всички те ще се събират и съхраняват разделно, на закрито до предаването им на 
лица, с разрешително по чл.35 от ЗУО или Комплексно разрешително по Закона за опазване на околната среда. 
Площадка 2 е предвидена за приемане на биоразградими отпадъци от растителен произход от бита, които ще се 
оползотворяват на място чрез компостиране. Дейноста свързана с компостирането ще се извършва ръчно. 
Компоста, който ще се произвежда ще се използва от Община Харманли за наторяване на зелените площи в 
общината. Компостирането ще е на открито с естествено аериране. 
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Имота, обект на реализацията на инвестиционното предложение 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 е разположена защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 450 м). 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 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., ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г., в 
сила от 30.11.2012 г) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и 
отразена в настоящото решение. 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, няма вероятност да окажат значително отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 
Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т. 11, буква „д“) на ЗООС и на основание 
чл. 93, ал.1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, 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, с 
инвестиционното предложение се предвижда изграждане на площадка № 1 за разделно събиране на 
отпадъци от домакинствата и площадка № 2 за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци, в 
ПИ с идентификатор 77181.6.23 по КК на гр.Харманли, с площ 13.699 дка, НТП за друг вид производствен 
складов обект. На площадка № 1 ще се приемат опасни битови (ОБО) и масово разпространените отпадъци 
(МПО), негодни за употреба батерии и акумолатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване /ИУАГ/.  

2. На територията на площадка 1 ще се приемат, временно съхраняват и предварително ще се третират 
отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване(ИУЕЕО) от кодове по категории, 
съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредба за излязлото от употреба електрическо и 
електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012г., обн. ДВ. бр. 2 от 08.01.2013г.), а именно: 
големи домакински уреди, малки домакински уреди, информационно и телекомуникационно оборудване, 
потребителски уреди, осветителни тела, електрически и електронни инструменти (с изключение на големи 
стационарни единици промишлено оборудване), електрически и електронни играчки, артикули за 
забавление или за спорт, уреди за мониторинг и контрол и автомати 

3. На територията на площадка 1 ще се извършва съхраняване и предварително третиране на част от 
отпадъците от ИУЕЕО(съобразно посочените в таблицата по-горе кодове), изразяващо се в: „източване" на 

всички опасни компоненти - хлорофлуоровъглеводородите-ще се извършва от фирма, притежаваща 
документ за правоспособност(лиценз) за целта, за което оператора ще има сключен договор. Разглобяване 
на оборудването.  

4. На площадката няма да се приемат отпадъци, ако са замърсени с опасни химически вещества или са 
смесени със строителни отпадъци. Няма да се допуска препълване на площадката с отпадъци с цел 
предотвратяване на замърсяване на околната среда и стриктно спазване на нормативната уредба. 

5. Площадка 2 е предвидена за приемане на биоразградими отпадъци от растителен произход от бита, които 
ще се оползотворяват на място чрез компостиране. Дейноста свързана с компостирането ще се извършва 
ръчно. Компоста, който ще се произвежда ще се използва от Община Харманли за наторяване на зелените 
площи в общината.Компостирането ще е на открито с естествено аериране 

6. Компостиране е краткосрочен процес не - по-малко от 8 седмици общо време на процеса ще се прилага на 
открито с естествено и принудително аериране:  по специално цялостно смесване на суровините 
(биоотпадъците) за интензивно хомогенизиране и честота на обръщане на компоста: без принудително 
аериране: от 3 до 5 пъти на седмица през първите 21 до 28 дни; височина на купа 1,3 м. 

7. Ще бъдат осигурени подходящи резервоари за разделно съхраняване на течности, като горива, смазочни 
масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла,охлаждащи течности, 
антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности. 
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8. На площадката няма да се допуска смесване на отпадъци и ще се осигури разделното складиране на 
отпадъците на достатъчно разстояние едни от други.  

9. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране и 
сметоизвозване на територията на община Харманли. 

10.  Отпадъчните битово-фекалните води ще се отвеждат в съществуващата канализация, а отпадъчните води 
от площадката, включително и дъждовните водни количества, замърсени с нефтопродукти ще преминават 
през калозадържател и маслозадържател и ще постъпват в канализационната мрежа. 

11. 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. Инвестиционното предложение предвижда обособяване площадка № 1 за разделно събиране на отпадъци 
от домакинствата и площадка № 2 за разделно събиране на битови биоразградими отпадъци, в ПИ с 
идентификатор 77181.6.23 по КК на гр.Харманли, с площ 13.699 дка, НТП за друг вид производствен 
складов обект.  

2. Имотът е собственост на община Харманли и ще се ползва от възложителя съгласно Удостоверение с изх. 
№ ОХ-17-572/19.03.2015г. на община Харманли. 

3. В резултат от реализиране на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие върху качеството и 
регенеративната способност на природните ресурси в района. 

4. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите площи, поради което не се очаква въздействие върху 
земеползуването и почвите в района. 
 

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

1. Имотите, обект на реализацията на инвестиционното предложение 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 е разположена защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС 
с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 450 м). 

Преценката по чл. 15, въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по ОС е, че няма вероятност 
от съществено отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху цитираната по 
горе защитена зона, поради следните мотиви: 

 Предвид местоположението, вида и обема на предвидените в инвестиционното предложение дейности, 
при реализирането им не се очаква значително увреждане и/или унищожаване на природни 
местообитания и местообитания на видове предмет на опазване в най- близко разположената 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, в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, е 
ограничен и локален в рамките на разглежданата площ. 

2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-654 # 1/18.05.2015г. реализацията на инвестиционното 
предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, поради 
естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България. 
Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на обекта. 
 

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

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение засегнатото население, чрез обява 
на табло в общината от 20.03.2014г.  
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2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет станицата на 
община Харманли в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 

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

При спазване на следните условия: 
 
 

1. Преди започване на дейността и/или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, община 
Харманли да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за 
причинени екологични щети, както и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване 
на екологични щети. Оценка се представя на компетентния орган при поискване 

2. Въз основа на оценката операторът да планира и остойности мерки за възможните случаи на 
непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с 
изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични 
щети. 

 
 
  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. 

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 осъществяването на инвестиционното предложение. 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  
околната среда и водите - Хасково 
 
 
 
Дата: 25.06.2015г. 


