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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 7 ПР/2014г. 

 

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 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, както и получено 
становище от РЗИ Кърджали 
 

РЕШИХ 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение “Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и търговия с 
авточасти” в поземлен имот с идентификатор 40909.14.230 по плана на град Кърджали, 
община Кърджали, област Кърджали, 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: „ТРИ ГРУП – 2013” ООД, ул. Пещера 50а, квартал Хисаря, град Хасково 6300, 
община Хасково, област Хасково 
 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда “Обособяване на автосервиз и площадка за 

събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), и търговия с авточасти" в поземлен имот с идентификатор 
40909.14.230 по плана на град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали.  

Имотът е собственост на „Строителство и ремонт” ЕООД, град Кърджали, 
представлявано от Лейла Идриз Ариф и ще се ползва под наем от възложителя, съгласно 
Договор за наем от 01.01.2013 г. Съгласно договора ще се ползва закрита площ от 116 м

2
 и 

открита площ  от 840 м
2
.                                                                                

Площадката е на терен определен за производствена дейност, като имотът е с начин на 
трайно ползване – за производство на строителни материали, конструкции и изделия. За 
обособяване на базата ще се ползва част от съществуащо производствено хале и открита 
площ, която е с бетонова настилка. Съществуващата сграда ще се обособи за приемателен 
пункт, за автосервиз и работилница за разкомплектоване на колите и за складова площ.  

Излезлите от употреба моторни превозни средства ще се събират, разкомплектоват и 
сортират по видове метали и неметали, ще се привеждат в необходим вид и форма и ще се 
предават за понататъшно третиране. 

Площадката за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезлите от 
употреба моторни превозни средства ще е съобразена със Закона за управление на 
отпадъците, ще отговаря на минималните технически изисквания към площадките за събиране 
и съхраняване и към центровете за разкомплектоване на ИУМПС. 
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Реализацията на инвестиционното предложение няма да наложи промяна в наличната 
инфраструктура на района. За имота има съществуващо водоснабдяване, канализация и 
електроснабдяване. Транспортният достъп до обекта ще се осъществява по съществуващ път.  

 
Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „д” от Приложение № 2 

на Закона за опазване на околната среда. Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 1, т. 1 от 
ЗООС, предвидените с инвестиционното предложение дейности подлежат на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Имотът, предмет на настоящото инвестиционно предложение не засяга защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в границите на 

защитени зони от мрежата Натура 2000, по смисъла на Закона за биологичното 
разнообразие. Близко разположени са защитени зони - BG0001032 “Родопи Източни”, за 
опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 
съвет и BG0002013 “Студен кладенец” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед 
№РД 766/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите. 

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта 
му с предмета и целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4 
във връзка с ал.1 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. 94/2012). 

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от 
Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение 
за “Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и търговия с 
авточасти” в поземлен имот с идентификатор 40909.14.230 по плана на град Кърджали, 

община Кърджали, област Кърджали, няма вероятност да окаже значително отрицателно 
въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет 
на опазване в близките защитени зони BG0001032 “Родопи Източни” и BG0002013 “Студен 
кладенец”. 

 

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 предвижда “Обособяване на автосервиз и площадка за 

събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС) и търговия с авточасти” в поземлен имот с идентификатор 
40909.14.230 по плана на град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали. 

2. Очакваният капацитет на площадката, като приети за разкомплектовани излезли от 
употреба моторни превозни средства ще бъде 1 автомобил/дневно или около 20 
коли/месечно и съответно 200 - 240 коли/годишно.  

3. На площадката ще се извършват следните дейности - събиране и временно съхранение 
на ИУМПС, разкомплектоване на ИУМПС, предаване за транспортиране и последващо 
третиране. Амортизираните акумулатори ще се събират в специални палети, заедно с 
киселината в тях, съхранението ще бъде в специализирано затворено помещение и ще 
се предават за транспортиране със специализиран превоз. 

4. Операциите по разглобяване на компоненти и съхраняването им ще се извършват по 
начин, по който ще се осигурява пригодността им за повторно използване и 
оползотворяване и преди всичко за рециклиране. 

5. Излезлите от употреба моторни превозни средства ще се събират, съхраняват и 
разкомплектоват, като се извършва: снемане на акумулатора, отделяне на течностите - 
смазочни масла, гориво, спирачна течност, охлаждаща течност и др. подобни; 
демонтаж на електроника, микропроцесорни системи, климатична инсталация и 
катализатори; комплектувани и класифицирани по видове, те се съхраняват и третират 
при спазване на изискванията за безопасност; демонтаж и отделяне на стъклата; 
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сваляне на пластмасовите компоненти; сваляне на гумите; нарязване и балиране на 
металните компоненти; демонтаж на връзки, детайли и агрегати, отделяне на годните 
за повторна употреба и разделяне на останалите отпадъци по видове; 

6. Дейностите по събиране, временно съхраняване и разкомплектоване 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 3-4 човека. 

7. 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 последователно през калозадържател и 
маслозадържател. След калозадържателя и маслозадържателя отпадъчните води ще 
постъпят в съществуващата канализация. 

8. От дейностите на площадката ще се генерират следните отпадъци: отпадъци от 
разкомплектоването на ИУМПС; отпадъци от почистването на съоръженията за водите 
от площадката; отпадъци при почистване при аварийни разливи. На площадката ще се 
съхраняват получените отпадъци в необходимия вид за транспортиране и предаване за 
по – нататъшна преработка. Всички опасни отпадъци ще се събират в отделни съдове, 
ще се съхраняват в закрито помещение и ще се предават за по-нататъшно 
обезвреждане. За останалите компоненти получени при разкомплектоването на ИУМПС 
ще има осигурени складови площи. 

9. Отпадъците от почистването на съоръжението за водите на площадката са опасни, тъй 
като 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.  

10. 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. Площадката ще се разположи в поземлен имот с идентификатор 40909.14.230 по плана 

на град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали. Площадката е бетонирана, с 
обособен в сградата сектор за разкомплектоване на ИУМПС и за склад. 

2. Предлаганото обособяване на площадката е добре приспособимо към зоната и 
околните терени тъй като, имотът е в промишлената зона на град Кърджали и е на 
терен с начин на трайно ползване - за производство на строителни материали, 
конструкции и изделия, съгласно издадена скица и Заповед № КД-14-0930/13.03.2013 г. 
на АГКК-Кърджали. Площадката попада в зона за производствени дейности и е 
идентична с нормативно определените зони за производствени и складови дейности, в 
които е допустимо обособяването на площадка за ИУМПС. 

3. Имотът е собственост на „Строителство и ремонт” ЕООД, град Кърджали и ще се 
ползва под наем съгласно Договор за наем от 01.01.2013 г. от възложителя - „ТРИ ГРУП 
– 2013” ООД. Съгласно договора ще се ползва закрита площ от 116 м² и открита площ  
от 840 м².  

4. 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 от възложителя и от направената справка се 

установи, че поземлен имот с идентификатор 40909.14.230, с площ 821 кв.м, с начин на трайно 
ползване „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“,  в който ще се 
реализира 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. Близко разположени до терена за реализация на ИП са 
защитени зони - BG0001032 “Родопи Източни”, за опазване на природните местообитания, 
приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и BG0002013 “Студен кладенец” 
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за опазване на дивите птици обявена със Заповед №РД 766/28.10.2008г. на министъра на 
околната среда и водите. 

 
След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата 

за ОС, въз основа на чл. 15 и критериите по чл 16 от нея, е направена преценка на вероятната 
степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за 
“Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), и търговия с 
авточасти“ в поземлен имот с идентификатор 40909.14.230 с площ 821 кв.м, с начин на трайно 
ползване „За производство на строителни материали, конструкции и изделия“ по плана на град 
Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на 
видове, включително птици, предмет на опазване в защитени зони - BG0001032 “Родопи 
Източни” и BG0002013 “Студен кладенец” поради следното:  

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете  предмет на опазване в зоните, т.к. поземлен имот с идентификатор 
40909.14.230, с площ 821 кв.м е с начин на трайно ползване „За производство на 
строителни материали, конструкции и изделия“. 

 

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. Очаква се незначително замърсяване с неорганизирани прахови емисии от трафика на 
МПС, обслужващи обекта. При реализирането на обекта шумовата характеристика на 
района няма да се промени, тъй като обекта се намира в индустриална зона.  

4. Съгласно писмо изх. № К–27 #1/07.01.2014г. на Директора на Регионална здравна 
инспекция Кърджали, не се очаква възникване на риск за здравето на населението при 
реализация на инвестиционното предложение.  

5. Като местоположение и характер на дейността, инвестиционното предложение не 
предполага трансгранично въздействие в резултат от неговата реализация.  

 

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 предложение кмета на община Кърджали с вх. 
№ ОС-МП-45/14.11.2013г., а засегнатото население с обява във вестник „Нов живот” 
брой 198/5.12.2013 г. 

2. Предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, възложителят е осигурил 
обществен достъп до информацията по приложение №2 към същата наредба, като е 
предоставил копие на документацията на хартиен и електронен носител на кмета на 
община Кърджали с вх.№ ОС-ИП-50/20.12.2013г. 

3. Към момента на изготвяне на настоящото решение в РИОСВ Хасково няма изразени 
устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализирането 
на инвестиционното предложение.  

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение за “Обособяване на автосервиз и площадка за събиране, 

временно съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС), и търговия с авточасти" в поземлен имот с 

идентификатор 40909.14.230 по плана на град Кърджали, община Кърджали, област 

Кърджали 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 
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като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба 

по околна среда. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 Хасково своевременно, но не по-късно от 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 околната среда и водите 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 осъществяване на инвестиционното 

предложение. 

 

 

 

инж. Д. Илиев 

Директор на регионална инспекция по 

околната среда и водите – Хасково 
 

 

Дата: 29.01.2014г. 


