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Р Е Ш Е Н И Е № ХА –1 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 и Становище от РЗИ –Хасково 

 
РЕШИХ 

 

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

топене на цветни и черни метали и увеличаване количеството съхранявани отпадъци на площадката в ПИ № 010002 

землището на град Любимец, община Любимец, област Хасково", 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: „БАЛКАН МЕТАЛ 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Любимец, ул. Одрин, Трети 

промишлен район, ЕИК 200884437 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда обособяване на инсталация за топене на цветни и черни метали и 

увеличаване количеството съхранявани отпадъци на площадката в ПИ № 010002 землището на град Любимец, 

община Любимец, област Хасково. Площадката намираща се в ПИ № 010002 землището на град Любимец е 

съществуваща с упражнявана в нея дейност за събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци от 

черни и цветни метали, шлаки, отпадъчни прахове от производство на чугун и стомана, от пирометалургията и 

леенето на цветни метали. За дейността е проведена изискващата се процедура по глава шеста от ЗООС, с издадено 

Решение за преценяване необходимостта от ОВОС № ХА – 38 – ПР/2012г. на Директора на РИОСВ Хасково с характер 

да не се извършва оценка на въздействие върху околната среда, с възложител „БАЛКАН МЕТАЛ 1” ЕООД. Площта на 

използваният имот е 5,569 дка., като в него е разположена сграда с площ от 736 м2 . Имотът е собственост на Първа 

частна предприемаческа банка „Тексим” АД съгласно Нотариален акт за замяна № 117 от 30.06.2010 г., том ІІІ, рег. 

3589, дело 263, вписване в Служба по вписвания Свиленград, вх.рег. № 1502 от 30.06.2010 г. Акт. № 73 том V дело 564 

от 2010 г. и същият е предоставен за ползване от „Балкан Метал 1” ЕООД, съгласно Договор за финансов лизинг за 

срок от 96 мсеца (8 години). Топенето на цветните метали ще се извършва в ротационна пещ. Като суровина за топене 

ще се използват необработени цветни метали или отпадъци от черни и цветни метали (алуминий, мед и цинк). 

Инсталацията за топене на цветни метали ще заеме площ от 230 м2 от площта на съществуващата сграда. 

Инсталацията включва ротационна пещ, в която ще се извършва топене на металите. Капацитетът на ротационната 

пещ е 14,4 тона/24 часа. Предвиджа се за топене годишно 5256 тона цветни метали (алуминий, мед, цинк).. 

Технологично предвидените за топене материали преминават предварителна подготовка през челюстна трошачка с 

капацитет 0,5 тона/час и чукова мелница с капацитет 2 тона/част. За осигуряване работата на инсталацията, а също 

така и на площадката се налага увеличане количеството съхранявани отапдъци до 200 тона. За техонологичните 

нужди на ротационнаната пещ се предвижда дизелова горелка с капацитет 65 л/час и резервоар за дизелово гориво с 

максимален обем 5м3. Пещта ще е оборудвана с аспирационна система и пречиствателно съоръжение състоящо се от 

три броя последователно разположени ръкавни филтри всеки с по 50 ръкава. Предвижда се да се обособи вътрешно 

площадков бетонов път 500 м2 осигуряващ зареждането на цистерната и обслужването на аспирационната система. В 

производствения процес не се използва вода и не се формират производствени отпадъчни води. Вода се ползва за 

питейно-битови нужди от персонала. За битовите отпадъчни води ще се ползва съществуващата канализация. 
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Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия 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 защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. и защитена зона 

BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания. 

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 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) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта 

от ОВОС и отразена в настоящото решение. След преглед на предоставената документация и на основание чл. 40, ал. 

3 от Наредбата по ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценка за вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според коята инвестиционното предложение за: “Инсталация за топене на цветни и черни 

метали и увеличаване количеството съхранявани отпадъци на площадката в ПИ № 010002 землището на град 

Любимец, община Любимец, област Хасково", няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популация и местообитания на видове, предмет на опазване в близките защитени зони. 

Предвидените дейности се разглеждат като изменение и разширение на инвестиционно предложение, което 

разширение и изменение може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, като само по 

себе си попада в обхвата на  Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (т. 4,в,г и т.11, д) и на 

основание чл. 93, ал.1, т. 2 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, която преценка е 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 

обособяване на инсталация за топене на цветни и черни метали с увеличаване количеството съхранявани 

отпадъци на площадката в ПИ № 010002 землището на град Любимец, община Любимец, област Хасково.  

2. Терена върху, който ще се реализира инвестиционното намерение е собственост на Първа частна 

предприемаческа банка „Тексим” АД съгласно Нотариален акт за замяна № 117 от 30.06.2010 г., том ІІІ, рег. 

3589, дело 263, вписване в Служба по вписвания Свиленград, вх.рег. № 1502 от 30.06.2010 г. Акт. № 73 том 

V дело 564 от 2010 г. и същият е предоставен за ползване от „Балкан Метал 1” ЕООД, съгласно Договор за 

финансов лизинг за срок от 96 месеца (8 години). Състои се от един имот с обща площ от 5,569 дка, с начин 

на трайно ползване – стопански двор. В поземления имот се намира и сграда със застроена площ 736 кв.м. 

- склад с друго предназначение. 

3. Топенето на цветните и черни метали ще се извършва в ротационна пещ. Като суровина за топене 

първоначално ще се използват необработени цветни метали, а в последствие ще се извършва топене и на 

отпадъци от черни и цветни метали съдържащи (алуминий, мед, цинк).  

4. За осигуряване работата на инсталацията, а също така и на площадката се налага увеличаване 

количеството съхранявани отпадъци до 200 тона. 

5. Инсталацията за топене ще заеме площ от 230 м2 от площта на съществуващата сграда. Инсталацията 

включва ротационна пещ, в която ще се извършва топене на металите. Капацитетът на ротационната пещ е 

14,4 тона/24 часа. Предвижда се за топене годишно 5256 тона цветни метали или отпадъци от черни и 

цветни метали (алуминий, мед, цинк). Технологично предвидените за топене материали преминават 

предварителна подготовка през челюстна трошачка с капацитет 0,5 тона/час и чукова мелница с капацитет 

2 тона/част. Тези съоръжения се захранват с ел.енергия. За технологични нужди за ротационната пещ се 

предвижда дизелова горелка с капацитет 65 л/час и резервоар за дизелово гориво с максимален обем 5м3. 

Пещта ще е оборудвана с аспирационна система и пречиствателно съоръжение състоящо се от три броя 

последователно разположени ръкавни филтри всеки с по 50 ръкава. 

6. На площадката се предвижда да се обособи вътрешно площадков бетонов път 500 м2 осигуряващ 

зареждането на цистерната и обслужването на аспирационната система. Няма да се извършва ново 

строителство на сгради.  

7. В производствения процес не се използва вода и не се формират производствени отпадъчни води. 

8.  Вода се ползва за питейно-битови нужди от персонала. За битовите отпадъчни води ще се ползва 

съществуващата канализация. 
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9. Инсталацията ще е електроснабдена от съществуващата площадкова електрозахранваща система. 

Транспортният достъп е осигурен по съществуващ път. 

10. По отношение на дейностите с отпадъци – събиране и временно съхранение, с претопяване на отпадъците 

от черни и цветни метали през инсталацията се извършват дейности като сортиране, предварително 

третиране чрез раздробяване и оползотворяване чрез претопяване. 

11. На площадката няма да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. Ще се осигури разделното 

складиране на отпадъците на достатъчно разстояние едни от други, до предаването им за по-нататъшно 

третиране. 

12. В РИОСВ – Хасково не са постъпвали и други инвестиционни предложения за разглеждания район. 

Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното предложение, както и 

обстоятелството, че 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, също така отчитайки и положителното становище на 

РЗИ Хасково. 

13. 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. На 

обекта ще бъде осигурено и нормативно регламентираното изискване за осигуряване на 24 - часово 

видеонаблюдение. 
 

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, на която ще се изгражда планирания обект, а именно поземлен имот ПИ № 010002, град 

Любимец е с площ от 5,569 дка и в северната му част е разположена същестуваща сграда с площ 736 м2. 

Същият е собственост на ПЧБ „Тексим” АД и се ползва от „Балкан Метал 1”ЕООД под наема съгласно 

Договор за финансов лизинг от 30.12.2010 г. за срок от 8 години. ПИ № 010002, град Любимец с начин на 

трайно ползване стопански двор, граничи с напоителен канал, стопански двор, друга производствена база, 

нива и полски път. Имотът е с координати: N 41°50'6" E 26°5'39". 

2. Предлаганото обособяване на площадка е добре приспособимо към зоната и околните терени, тъй като се 

намира в зона отредена за стопански двор и се намира в южната индустриална зона на град Любимец. 

Дейността ще бъде ограничена върху разглежданите имоти, поради което не се очаква въздействие върху 

земеползването и почвите в района.  

3. 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: 
 

1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се установи, че 

поземлен имот ПИ № 010002, град Любимец е с площ от 5,569 дка на гр. Любимец, ЕКАТТЕ 44570 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на общ. Любимец, НТП стопански двор, в който се 

предвижда реализирането на ИП 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 са разположени защитена зона BG0000212 „Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. и 

защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на 

природните местообитания. 

2. 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. 81 от 15.10.2010 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и 

целите на опазване на горе цитираните защитени зони по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от 

Закона за биологичното разнообразие, като същата е проведена и отразена в настоящото решение. 

3. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената информация, предвид 

характера 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 окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популации и местообитания на видове предмет на опазване в горе цитираните защитени зони.   
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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 и в близост до път.  

4. Съгласно писмо изх. № РД-02-548/21.12.2013г. на Директора на Регионална здравна инспекция Хасково, 

не се очаква възникване на риск за здравето на населението при реализация на инвестиционното 

предложение.  

5. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие. 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 община Любимец – писмо с вх. № 

5710/19.11.2013г., засегнатото население на община Любимец чрез обява във вестник „МОСТ” бр. 46 от 22 ноември 

2013г. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2, чрез интернет страницата на 

община Любимец в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. 

До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу 

инвестиционното предложение.  
 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ 
 

1. Увеличаване количеството на съхраняваните отпадъци до 200 тона, а също така топенето на цветни и 

черни метали на отпадъци от метали чрез металургични процеси, да се извършва само и единствено в 

условията на комплексно разрешително, в изпълнение изискванията на чл. 118, ал. 1 (комплексното 

разрешително е задължително за издаване на разрешение за строеж) от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002г., изм. и доп. ДВ бр.77/27.09.2005г., изм. доп. Дв. бр. 105/2008г.) 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 
капацитет, същото 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 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 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 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: 03.01.2014г. 


