
Представено от „НЕОХИМ“ АД уведомление за инвестиционно предложение за 
„Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически продукти, 
опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности“ в имот с 
идентификатор 21052.1012.92 по КК на гр. Димитровград 
 

Във връзка с представено от „НЕОХИМ“ АД уведомление за инвестиционно 
предложение за „Изграждане на покрита площ за временно съхранение на химически 
продукти, опаковани минерални торове и товаро-разтоварни дейности“ в имот с 
идентификатор 21052.1012.92 по КК на гр. Димитровград  и на основание чл. 5, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС): 

С инвестиционното предложение се предвижда изграждане на нова покрита 
площ с размери 217,5 х 47,2 метра от едноетажна конструкция за временно 
складиране на амониева селитра, опакована в пластмасови опаковки. Предвижда се 
възможност, при технологична необходимост, за съхранение и на други опаковани  
минерални торове (напр. CAN, MAP, DAP, ASN, карбамид, амониев сулфат, калиев 
хлорид, калиев сулфат). Съхранението на торовете ще бъде съобразено с тяхната 
съвместимост.  

Покритата площ ще бъде  отворена от три страни и затворена с жалузийни 
решетки от северна страна. Предвижда се покритието на площта да се изпълни от 
четири модула, като във всеки модул амониевата селитра ще се складира на блокове. 
Предвижда се между блоковете да бъде осигурено разстояние от 10 метра.  

Надлъжно през средата на покритата площ преминава съществуващ 
железопътен глух коловоз. Във всеки модул се предвижда да може да се ситуират по 
два товарни жп вагона. С реализацията на  ИП не се предвижда промяна на трасето на 
съществуващия коловоз. 

Транспортния достъп на МПС-та до площадката, се осъществя през Т- образно 
кръстовище, находящо се на пътя Димитровград – Черногорово и преминавайки през 
контролиран достъп на КПП, разположено на границата на предприятието. Пътят е с 
твърда асфалтова настилка, която на територията на предприятието преминава в 
бетонова. Габаритът на пътя позволява безпрепятствено навлизане на тежка техника и 
механизация към обекта.  

ИП предвижда изграждане на нов обиколен път с трайна настилка с минимална 
широчина 3,5 метра, както и необходимите мобилни прелези осигуряващи 
преминаването на автомобили през ж.п. линията в площта на обекта. 

Общата използвана площ на ИП е 10,25 дка. 
Предвид гореизложеното инвестиционното предложение представлява 

изменение и разширение на обект по Приложение № 1 на ЗООС, което самостоятелно 
попада в обхвата на т. 6, буква „в“ от Приложение № 2 на Закона, поради което 
подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 3 
от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с 
решение е директорът на РИОСВ - Хасково. 

II. По отношение на изискванията на глава седма, раздел I от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.91/2002 г.): 

„Неохим“ АД, гр. Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково е 
предприятие с висок рисков потенциал по смисъла на глава седма, раздел I на ЗООС. 
В резултат на съвместяване на процедурите по глава шеста и глава седма, раздел I на 
ЗООС свързани с планирани изменения и/или разширения в предприятие с висок 
рисков потенциал, подаденото в РИОСВ - Хасково актуализирано уведомление за 
класификация по чл. 103, ал. 5 на ЗООС е изпратено за становище в МОСВ.  



Съгласно полученото становище с изх. № УК-33/25.07.2018 г. на МОСВ (копие, 
на което прилагаме към настоящото писмо), въз основа на представената от 
възложителя информация в уведомлението за класификация на предприятие с висок 
рисков потенциал и на основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС, МОСВ потвърждава 
извършената класификация по чл. 103. ал. 5 от ЗООС, като предприятието запазва 
класификацията си като такова с висок рисков потенциал. 

III. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие (ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 
справка се установи, че имот с идентификатор 21052.1012.92 по КК на гр. 
Димитровград, в който се предвижда изграждане на покрита площ за временно 
съхранение на химически продукти, опаковани минерални торове и товаро-
разтоварителни дейности 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 разположена до инвестиционното 
предложение е защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с Решение № 
122/02.03.2007 г. за опазване на природните местообитания. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 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 (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и 
доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 
предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл. 31, 
ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Копие на писмото е изпратено до община Димитровград и Изпълнителна 
агенция по околна среда 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 31.07.2018 г./ 


