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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 98 ПР/2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 

чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда (Наредбата за 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 за ОС) и въз основа на 

представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6, от 

Наредбата за 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 автоморга в ПИ № 078003, в землището на гр. Момчилград“ 

няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, 

природни местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

възложител: Метин Юмер 

 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда обособяването на автоморга, търговия и 

складова дейност в поземлен имот № 078003, с площ 3,007 дка, НТП нива в землището на гр. 

Момчилград.  

Инвестиционното предложение е със следните технически показатели:  

 Плътност на застрояване – 80 %; 

 Коефициент на интензивност /Кинт/ – 1.2; 

 Плътност на озеленяване /Позел/– 20 %; 

 Етажност – максимална – 3 етажа, с височина 10 м. 

Обслужващата срада ще има монолитна стоманобетонна конструкция и зидарии, 

изпълнени от керамични блокове с хоризонтални кухини, с дебелина 25 см. Входа и изхода, 

както и площадката на имота ще се оразмерят с конструкция, която предвижда изграждането на 

следните конструктивни пластове: плътен асфалтобетон – 4 см; неплътен асфалтобетон – 4 см; 

битумизирана основа – 15 см; основа от НТК – 40 см. 

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи от вътрешната водопроводна мрежа на гр. 

Момчилград от водопровод Ø150, находящ се на 20 м северозападно от имота. Необходимите 

количества за питейно – битови нужди на ден ще бъдат около 5 м
3
. Формираните от обекта 

битово – фекални отпадъчни води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма. 

Обектът ще бъде присъединен към електроразпредлителната мрежа на „ЕВН България 

Електроразпределение“ ЕАД. Присъединяването ще се осъществи от мястото на разкъсване на 

КЛ 20 kV от БКТП Добруджа до до ст. 37/26 изв. Багрянка, П/ст „Момчилград“. 
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Транспортното обслужване на обекта ще се осъществява двустранно посредством 

изграждане на ново кръстовище на път III - 592 Момчилград – Подкова при км 0+371. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на  т. 11, буква „д“ от Приложение 2 на 

ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 

процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. По смисъла на чл. 93, 

ал. 3 от ЗООС компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Хасково. 

Въз основа на представената от възложителя информация и направената справка се 

установи, че ПИ № 0078003, с площ 3,007 дка, НТП нива в землището на гр.Момчилград, в 

който се предвижда изграждане на автоморга не попада в границите на защитени територии 

по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони от 

Екологичната мрежа Натура 2000. Най-близко до имота е разположена защитена зона 

BG0001032 „Родопи Източни“, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания (приблизително 2250 м). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата 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 

(Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на 

горецитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за 

биологичното разнообразие. 

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 за изграждане на 

автоморга в ПИ № 0078003, с площ 3,007 дка, НТП нива в землището на гр. Момчилград, няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове предмет на опазване в горецитираната защитена зона. 

 

 

 

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 обособяването на автоморга, търговия и 

складова дейност в поземлен имот № 078003, в землището на гр. Момчилград. Застроената 

площ на обслужващата сграда ще бъде 100 м
2
, 20% са отредени за алеи и зелени площи, а 

остналата част ще се използва за съхранение на автомобили втора употреба. 

2. Площадката ще бъде с непропусклива повърхност с цел предотвратяване замърсяване 

на почвата. 

3. Отпадъците, образувани по време на строителството и експлоатацията на обекта ще 

бъдат третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

4. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите 

на околната среда. 

5. 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, съществуващо ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще бъде осъществено в ПИ № 0078003, с площ 3,007 

дка, НТП нива в землището на гр. Момчилград, собственост на възложителя. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданият имот, поради което не се очаква 

въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. В резултат от реализиране на инвестиционното намерение, 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. Предвид, че имот №078003 е с НТП нива, не се очаква реализацията на 

инвестиционното предложение да доведе до увреждане и/или унищожаване на природни 

местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената 

защитената зона, при спазване на поставените в решението условия. 

2. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване 

целостта и кохерентността на защитената зона, както и до увеличаване степента на 

фрагментация и прекъсване на биокоридорните връзки от значение за видовете, предмет на 

опазване в зоната. 

3. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до кумулативно 

въздействие със значителен ефект върху видове и местообитания, предмет на опазване в 

защитената зона, като резултат от реализацията му спрямо одобрените до момента планове, 

програми, проекти и/или инвестиционно предложения със сходен характер. 

4. Не се очаква генерираните при реализацията на инвестиционното предложение, вид и 

количества шум, емисии и отпадъци да надвишават значително същите съм момента, поради 

което няма да доведат до значително отрицателно въздействие, включително значително 

увеличаване на безпокойство върху предмета и целите на опазване в защитената зона. 

IV. Характеристики 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 реализиране на инвестиционното 

предложение е локален - в рамките на разглеждания имот. 

2. Съгласно становище на РЗИ – Кърджали с изх. № К-2136#1/13.10.2016г. 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. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 

на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

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 си предложение Община Момчилград, а засегнатото 

население чрез обява във вестник „Арда нюз“. 

2. Възложителят е предоставил изготвената информация по Приложение № 2 на кмета на 

Община Момчилград в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за 

ОВОС. В тази връзка: 

 С писмо с изх. № 3200-86/14.10.2016г. Oбщина Момчилград, уведомява РИОСВ 

- Хасково, че при обявяването на информацията за преценяване на необходимостта от 

извършване на ОВОС на информационното табло в сградата и на интернет страницата на 

общината за 14 - дневен срок, не са постъпили възражения относно разглежданото 

инвестиционно предложение. 
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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 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 

1. Дейностите с ОЧЦМ, отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС се 

извършват само на площадки, разположени на територии, за които съгласно 

устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за 

обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на 

железопътната инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва 

да отговаря на нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната 

среда. 

2. За извършване на дейности по третиране на отпадъци е необходимо издаване на 

разрешителен и/или регистрационен документ по реда на Закона за управление на 

отпадъците. 

 

 

 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на 

изискванията на 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. 

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 

настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или 

новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда (РИОСВ - 

Хасково). 

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. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и 

Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ - Хасково в 14 - дневен срок от 

съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. 

 

 

 

ИНЖ. Д. ИЛИЕВ 

Директор на Регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково 

 

 

Дата: 14.11.2016г. 

 

 


