
 

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 – 13 ПР / 2013г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 

върху околната среда 

 
на основание чл. 93, 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 Закона 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 за ОС), 
представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6 от 
Наредбата по ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ - 
Хасксово 
 

 

Р Е Ш И Х 
 

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

предложение: „Обособяване на площадка за събиране и временно съхраняване на 
отпадъци от черни и цветни метали в УПИ ІV-1072, кв.12 по застроителен, кадастрален и 
регулационен план на град Меричлери, община Димитровград, област Хасково, с площ 580 

м
2
, 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: «НИКОН МЕТАЛ” ЕООД  
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за събиране и 

временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ ІV-1072, кв. 12 по 
застроителен, кадастрален и регулационен план на град Меричлери, община 
Димитровград, област Хасково. Площта на имота е 580 м

2
. Имотът се намира в терен 

отреден „за промишленост” по ПУП План за регулация и застрояване. 
Имотът е собственост на „НИКОН МЕТАЛ” ЕООД, съгласно Договор за покупко-продажба на 
недвижим имот от 17.08.2012 г., Служба по вписванията – 17.08.2012 г., № 59, том ХІV. 
В съответствие с нормативните изисквания площадката е оградена и охраняема. 
Предвидени са необходимите надписи за предназначението на площадката, вида на 
отпадъците, фирмата експлоатираща площадката и работното време.  
Обектът разполага с фургон за приемателен пункт, който е снабден с 2 кантара за 
измерване на постъпващото количество отпадъци. Площадката е чакълирана. На 
площадката по зони ще се съхраняват събраните отпадъци от черни и цветни метали. 
Осигурени са необходимите  противопожарни мерки. Предвижда се място за престой на 
автомобилите, извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците. 
 Площадката с наличното разпределение по зони осигурява безопасното им 
съхранение до предаването им за понататъшна използване. Осигурено е изискващото се 
видеонаблюдение. 
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 Очакваният капацитет на площадката като изкупени и продадени отпадъци от черни 
и цветни метали е около 200-500 тона/годишно. 

Транспортният достъп до имота е осигурен по съществуващ асфалтов път. Имотът е 
е електроснабден. Дейноста не налага водопотребление. За питейно-битови нужди 
обслужващия персонал от 1-2 човека ще ползва съществуващ санитарен възел в съседния 
имот в сградата на бивш завод. 

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 разположената защитена зона по 
НАТУРА 2000 е “Меричлерска река” BG 0000287, за опазване на природните 
местообитания, 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 за ОС, обн., ДВ, бр. 73/2007г., изм. и 
доп., 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 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 предвижда обособяване на площадка за събиране и 

временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали; 
2. Площадката ще бъде изградена в УПИ ІV-1072, кв. 12 по застроителен, кадастрален 

и регулационен план на град Меричлери, община Димитровград. Теренът е 
собственост на „НИКОН МЕТАЛ” ЕООД, съгласно Договор за покупко-продажба на 
недвижим имот от 17.08.2012 г., Служба по вписванията – 17.08.2012 г., № 59, том 
ХІV; 

3. Предвидени са необходимите надписи за предназначението на площадката, вида на 
отпадъците, фирмата експлоатираща площадката и работното време. Предвижда се 
по отношение на отпадъците да се извършват дейностите: събиране, временно 
съхранение, транспортиране. За извършването на тези дейности ще се предприемат 
действия и изготвяне на документи за получаване на Разрешително по ЗУО;  

4. Не се налага извършване на строителство. Теренът е ограден. Предвижда се 
отпадъците от черни и цветни метали да се съхраняват и в контейнери, които ще се 
извозват. Няма да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци;  

5. Площадката ще е с непропусклива повърхност и ще има съоръжения за събиране на 
разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване, ще разполага с необходимите 
съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води; 

6. При евентуален разлив на масла или други опасни вещества е предвидено те да се 
попият с подходящ абсорбент и своевременно да се почисти площадката. 
Замърсеният абсорбент ще се събира в отделен съд и ще се предава на фирми 
притежаващи Разрешение за дейности с опасни отпадъци. Обектът няма да се яви 
замърсител на повърхностни или подземни води в и извън района, в който е 
разположен;  

7. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по 
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Димитровград;  

8. Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта ще се 
сведат до минимум при спазване изискванията на действащите към момента 
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правила и нормативи, касаещи безопасността и правилното функциониране 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 за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали ще се реализира в 
УПИ ІV-1072, кв. 12 по застроителен, кадастрален и регулационен план на град 
Меричлери, община Димитровград. За обособяването на терена в съответствие с 
изискванията на Закона за устройство на територията е издадена заповед РД-06-
2420/13.12.2012 г. на Кмета на Община Димитровград за одобряване изменение на 
плана за регулация на урегулиран поземлени имот ІІ-1010,1065, отреден „за 
промишленост” в кв.12 по плана на гр. Меричлери и се урегулира нов поземлен имот - 
УПИ ІV, за който се въвежда нов кадастрален номер № 1072, отреден по 
предварителен договор рег. № 6477/2012 г. на „Никон Метал” ЕООД съгласно договор 
рег. № 59/2012 г. с площ 580 кв.м и граници: УПИ І-10, УПИ V-1010 и улица. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, която ще е с 
непропусклива настилка, 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: 

 
След преглед на предоставената информация и на основание чл. 40, ал. 2 от 

Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена преценката за 
вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното 

предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху близко 
разположената защитена зона, поради следните мотиви: 

 

 ИП предвижда изграждане на площадка за събиране и временно съхраняване на 
отпадъци от черни и цветни метали за събиране и временно съхраняване на 
отпадъци от черни и цветни метали в УПИ ІV-1072, кв.12 по застроителен, 
кадастрален и регулационен план на град Меричлери, община Димитровград на 
терен отреден  „За промишленост” по ПУП, План за регулация и застрояване.  

 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 разположените защитени зони.  

 

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 Хасково с изх. № РД-02-231/11.02.2013г. 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 и ще бъде постоянно; 
 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
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Възложителят е уведомил за намерението си община Димитровград с писмо вх. № 
ОСВ-13-17/17.01.2013г., кметство гр. Меричлери с писмо вх. № 17/17.01.2013г., както и 
засегнатото население, чрез обява във вестник „Новинар” от 18.01.2013г. Към момента на 
представяне на документацията по Приложение № 2 към Наредбата за ОВОС в РИОСВ 
Хасково, в община Димитровград, както и след обявяване на същата до заинтересованите 
лица, чрез вестник „Новинар” от 29.01.2013г., не са изразени устно или депозирани писмено 
възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.  

 
 
 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 
посочения му капацитет.  
  Настоящото решение за „Обособяване на площадка за събиране и временно 
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ ІV-1072, кв.12 по застроителен, 
кадастрален и регулационен план на град Меричлери, община Димитровград, област 
Хасково, с площ 580 м

2»  
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: 15.02.2013г.    


