
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

                        6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14                                              Директор: (+359 38) 66 46 08 
         www.haskovo.riosv.com                                     Факс: (+359 38) 60 16 11 

                        e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg                            Телефони: (+359 38) 60 16 14 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 80 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 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 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, както и получено становище от 
РЗИ Кърджали 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: «Изграждане на база за изкупуване, разкомплектоване на стари автомобили и 
продажба на резервни части втора употреба» в имот №000204, местност „Чаир Ери”, з-ще с. 

Опълченско, общ. Кърджали, обл. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото здраве 

 

възложител: Рафет Махмуд Мехмед 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на база за изкупуване и 

разкомплектоване на излезли от употреба автомобили и продажба на годните за повторна 
употреба резервни части. 

Ще се изкупуват и разглобяват стари, повредени или катастрофирали МПС, като ще се 
извършва пълно отстраняване на всички масла, спирачни и охлаждащи течности и горива, ще 
се демонтират използваемите части и агрегати и ще се отделят детайлите, които подлежат 
на рециклиране. 

Разкомплектоването на автомобилите ще се извършва в следната последователност: 
1. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 
а) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; 
б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. 

въздушни възглавници); 
в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла 

от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, 
антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, 
съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими за повторната 
употреба на съответните части; 

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като 
съдържащи живак. 

2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 
рециклирането им: 

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри; 
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б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий; 
в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, 

резервоари за течности и т.н.), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като 
материали; 

г) отделяне на стъклата. 
3. Операциите по съхраняване ще се извършват по начин, предотвратяващ увреждане 

на резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на 
оползотворяване и използване като резервни части. 

Не се предвижда изграждане на нови пътища, ще се използва съществуващата пътна 
инфраструктура – асфалтов път гр. Кърджали - с. Айрово - с. Опълченско, който преминава в 
непосредствена близост южно от парцела. 

Електрозахранването на имота ще се извърши от съществуващ БКТП Арда, чрез 
подземен кабел до ново ТЕПО, монтирано на границата на имота. 

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 разположена е защитена зона “Родопи 
Източни” с код BG0001032, за опазване на природните местообитания на дивата флора и 
фауна, 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., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила 
от 30.11.2012г.), инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 
ОВОС и отразена в 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 изкупуване на излезли от употреба моторни 

превозни средства, сервизна дейност на автомобили, търговия с авточасти и 
автомобили. На площадката ще се разглобяват до 100 (сто) автомобила годишно. 

2. На етап подготовка на площадката ще бъдат изградени необходимите складови 
площи, сервизни и офис помещения. 

3. Отпадъците, които ще се формират по време на строителството ще бъдат в 
незначителни количества, тъй като не се налага разрушаване на съществуващи или 
разчистване на терена от стари сгради. Битовите отпадъци ще се извозват до 
регионален център за третиране на отпадъци – Кърджали, а строителните отпадъци 
на депо или инсталация за оползотворяване, посочени от общинска администрация – 
Кърджали. Отпадъците, отделени от дейността на площадката ще бъдат предавани за 
оползотворяване или обезвреждане на фирми, притежаващи разрешителни за 
извършване на такива дейности. Годните за повторна употреба части ще се предлагат 
за продажба.  

4. Водоснабдяване на обекта ще се осигури от АЦ водопровод ф300, преминаващ по 
прилежаща източно от имота улица. Производствени отпадни води не се формират, а 
дъждовните води от площадката (до колкото са замърсени с нефтопродукти) ще се 
пречистват в каломаслоуловител, след който ще бъдат заустени посредством ново 
отклонение към изградената канализационна мрежа на промишлена зона-ЮГ - 
Кърджали. 

5. За да бъдат предотвратени отрицателните въздействия върху околната среда ще 
бъдат взети следните мерки: 

 Площадката ще бъде покрита с водонепропускливо бетоново покритие. 
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 Дъждовните отпадни води от площадката ще бъдат пречиствани в 
каломаслоуловител. 

 Отделените в каломаслоуловителя маслени емулсии ще се предават на фирми, 
притежаващи разрешително за извършване на дейности с отпадъци, въз 
основа на писмен договор. 

 Отоплението ще се осъществи с електрическа енергия – климатични 
инсталации. 

6. При спазване на всички нормативни изисквания, не се очаква замърсяване и 
дискомфорт на околната среда от извършване на предвидените в обекта дейности – 
съхраняване и разглобяване на ИУМПС. 

7. При всяка дейност съществува определен риск от инциденти, при експлоатацията на 
обекта. Масла, горива, спирачни течности и другите опасни компоненти ще бъдат 
отстранявани от автомобилите веднага след постъпването им в центъра за 
разкомплектоване и ще бъдат съхранявани разделно в херметично затварящи се 
съдове и в специализирани складове до предаването им за оползотворяване или 
обезвреждане на търговци, притежаващи разрешително за извършване на такива 
дейности. При провеждане на предварителен инструктаж на работещите и спазване на 
правилата за безопасна работа, рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде 
сведен до  минимум. 

 

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 бъде реализирано в собствен поземлен имот 

№ 000204, местност „Чаир Ери“, землище на с. Опълченско, общ. Кърджали, обл. 
Кърджали с обща площ 2.906 дка. За осъществяване на дейността ще се ползва 
цялата площ. 

2. Обекта е ситуиран в близост до промишлена зона и в съседство няма ползватели на 
земеделски земи. На север имота граничи с пасище – мера, остатъчен общински 
фонд, който към момента не се ползва. 

3. Имотът се намира в непосредствена близост до индустриална зона – ЮГ на гр. 
Кърджали и след промяна предназначението на земята може да бъде включен като 
част от индустриалната зона. 

4. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до влошаване 
качеството и регенеративната способност на природните ресурси. 

 

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда: 
1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на площадка за  изкупуване, 

разкомплектоване на стари автомобили продажба на резервни части втора употреба. 
Площадката се намира в непросредствена близост  до промишлена зона – Юг на гр. 
Кърджали. 

2. Терена за реализация на ИП е с НТП „ нива”, 
3. Съгласно предоставената информация, ИП не попада в границите на защитени 

територии по ЗЗТ. 
4. Терена на изграждане на площадката не попада в териториалния обхват на защитени 

зони по НАТУРА 2000. Най-близко разположена е защитена зона “Родопи Източни” с 
код BG0001032, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 
приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет.  

5. Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, фрагментация 
на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове предмет на 
опазване в цитираната близко разположени защитена зона. Предвид фактическата 
обстановка, в района на инвестиционното предложение не се очакват кумулативни 
въздействия, които могат да окажат въздействие върху близко разположената 
защитена зона. 
Предвид горепосочените мотиви, отчитайки характера, както и местоположението на 

инвестиционното предложение, съгласно разпоредбите на Наредба 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 

(приета с ПМС №201/31.08.2007г.), преценката е, че няма вероятност от отрицателно 
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въздействие от реализацията му върху най-близко разположената защитена зона по 
НАТУРА 2000. 

 

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 на РЗИ Кърджали с изх. № К-3133/09.11.2012г. 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 и ще бъде постоянно. 
 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на 
Община Кърджали с писмо  вх. № ОС-ИП-26/20.09.2012г., както и кметството на с. 
Опълченско с писмо вх. № 196/22.08.2012г. Засегнатото население е уведомено, чрез 
обява във вестник „Нов живот” брой 155 от 23 август 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. 

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 решението за преценяване на 

необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява 

своевременно РИОСВ гр. Хасково, 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 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 осъществяване на 

инвестиционното предложение. 

 

 

 

инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 

 

 

Дата:  06.12.2012г.  


