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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 57 ПР/2013г. 
 

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 и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ - Кърджали 
 

РЕШИХ 
 

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

„Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с идентификатор 

40909.121.40 по кадастрална карта гр. Кърджали, ул. „Язовирска”, Промишлена зона – ЮГ, 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. 

 

възложител: „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр.Кърджали  

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 

Инвестиционното предложение предвижда пункт за разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства /МПС/ в поземлен имот с идентификатор по кадастрална 

карта 40909.121.40 гр.Кърджали, ул.”Язовирска”, Промишлена зона – Юг. 

Общата използвана площ е 8 532 кв.м. Предвиждан капацитет: 50 – 60 броя автомобили годишно. 

Предвижда се излезлите от употреба МПС да бъдат събирани, разкомплектовани и сортирани по 

видове и предавани за по - нататъшно третиране.  

Всички дейности, които ще се извършват на площадката се намират в урбанизирана 

територия. Разположението на обекта е с удобна автотранспортна връзка и в близост няма 

жилищни и административни сгради.  

Площадката е с непропусклива асфалтова настилка, отводнителни шахти, 

каломаслоуловител и с осигурени противопожарни мерки.  

В границите на имота се намират сгради, част от които са масивни халета за 

производствена и складова дейност и ще бъдат използвани за съхранение на 

разкомплектованите части от автомобилите, преди същите да бъдат предадени на лицензирана 

фирма. Централната част на площадката ще се използва като механична работилница за 

разкомплектоване и сортиране на годните за повторна употреба и понататъшно третиране 

автомобилни части.  

За отопление на персонала ще се използва електрическа енергия , а за битови нужди ще 

се използва вода от съществуващия водопровод на гр. Кърджали. Битовите отпадни води ще се 

заустват в съществуващата градска канализация. На територията на площадката няма да се 

извършват строителни работи.  
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Относно реализацията на инвестиционното предложение не са разгледани други 

алтернативи. Местоположението на обекта е в зона, отредена за промишлена дейност с трайно 

предназначение – урбанизирана територия и е добре приспособим към зоната и околните 

терени. Предвид характера на инвестиционното предложение, намерението на инвеститора 

отговаря на начина на ползване на територията.  

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 на Закона за 

опазване на околната среда (т.11, д) и подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС. 

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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012г.) 

инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост 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 изграждане на пункт за разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства /МПС/ в поземлен имот с идентификатор по 

кадастрална карта 40909.121.40 гр.Кърджали, ул.”Язовирска”, Промишлена зона – Юг. 

2. На площадката на инвестиционното намерение няма предвидени дейности, свързани с 

ново строителство. Ще бъдат използвани съществуващите сгради и прилежащия към тях 

терен, обособени за извършването на разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства.   

3. На територията на площадката ще се извършва разкомплектоването на ИУМПС при 

спазване на нормативните изисквания. Ще се извършва отделянето на опасните 

материали и компоненти от ИУМПС с цел да се предотврати смесването на опасни и 

неопасни отпадъци. Ще се отделят материалите и компонентите подлежащи на 

рециклиране/оползотворяване или повторна употреба. При неподлежащите на 

рециклиране/оползотворяване или повторно използване отпадъци ще се извършва 

подготовка за транспортирането им, включваща тяхното събиране и съхраняване по 

видове съгласно ЗУО. 

4. На площадката ще се извършва разкомплектоване и сортиране на автомобилни части, 

годните от които ще бъдат използвани за повторна употреба, а останалите за 

понататъшно третиране и предаване на лицензирана фирма. Предвиждания годишен 

капацитет е приблизително 50 – 60 броя моторни превозни средства, излезли от 

употреба. 

5. За осъществяването на инвестиционното предложение не се налага необходимост от 

изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата. 

Транспортният достъп до обекта ще се осъществява от към западната част на имота, за 

който съществува небоходимата инфраструктура и комуникации.  

6. Изпълнението на инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни 

материали. Обектът е включен към водопроводната и електропреносна системи на 

населеното място. Не се предвижда използването на природни ресурси. 

7. Отпадъците, които ще се генерират на площадката от разкомплектоването на излезлите 

от употреба автомобили, ще се предават за оползотворяване и обезвреждане на лица, 
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притежаващи разрешителни за този вид дейност. Битовите отпадъци в процес на 

експлоатация на обекта се предвижда да се съхраняват и извозват от съответната фирма-

изпълнител до депо в землището на с.Вишеград, гр. Кърджали.  

8. 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 – Кърджали 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.  

9. 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. 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 ще се реализира в имот с идентификационен номер 

40909.121.40 по кадастрална карта на гр.Кърджали, ул.”Язовирска”, Промишлена зона – 

Юг. Общата използвана площ на имота е 8 532 кв.м. 

2. Имотът, на чиято площ се предвижда да се реализира инвестиционното предложение е 

собственост на фирма „Озеленяване, чистота и благоустройство” ЕООД, гр.Кърджали, 

съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 75, том 1, рег.№2277, дело 

№ 72/2011г. и Скица на поземлен имот № 157/11.01.2013г. на Служба по Геодезия, 

картография и кадастър – гр.Кърджали.  

3. Обектът не е свързан с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 

дейности.  

4. Площадката попада в Промишлена зона – Юг, която е отредена за складови и 

производствени дейности. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата 

площадка, които ще е с непропусклива /бетонова/ настилки, поради което не се очаква 

въздействие върху земеползването и почвите в района;  

5. 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: 

 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 до имота са 

разположени ЗЗ „Родопи Източни” BG0001032 за опазване на природните местообитания, 

приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (на приблизително 1000 м) и ЗЗ „Студен кладенец” 

BG0002013 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-766/28.10.2008г.(на 

приблизително 1000 м)  защитена зона е “Река марица” с BG 0000578 за опазване на 

природните местообитания. 

Предвид характера на ИП, както и обстоятелството, че не попада в границите на 

защитена зона, съгласно чл. 15 от Наредба за ОС, преценката за инвестиционното предложение 

е, че реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко 

разположената  защитена зона, поради следните мотиви: 

 реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с производството 

на вредни емисии.  

 ИП не попада в защитени територии по ЗЗТ и в обхвата на защитени зони по 

Натура 2000. Характерът му не предполага отрицателно въздействие върху близко 



 4 

разположените защитени зони или техни ключови елементи, както и отнемане на 

площи от местообитания, фрагментация на местообитания или популации на 

видове, безпокойство или унищожаване на видове и популациите им. 
 

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. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-998#1/13.05.2013г., реализацията на 

инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно въздействие 

върху хората и тяхното здраве.  

4. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие. 

5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация на 

обекта. 
 

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

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 

Община Кърджали, а засегнатото население е уведомено, чрез обява на таблото в общината. 

Към момента на представяне на документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от 

Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, в община Кърджали, както и след обявяване на същата 

на таблото в общината, не са изразени устно или депозирани писмено възражения и становища 

срещу реализацията на инвестиционното предложение. 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 за „Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба МПС в поземлен имот с 

идентификатор 40909.121.40 по кадастрална карта гр. Кърджали, ул. „Язовирска”, Промишлена зона – 

ЮГ 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: 21.05.2013г. 


