
Представено от ИВАН ПАВЛОВ уведомление за „Изграждане на площадка за 
събиране, съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, 
отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 
употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, опаковки, 
пластмаси, хартия и картон“ 

 
Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 

1338/11.12.2019г. относно горепосоченото 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 Ви информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 
Предвижда се изграждане на площадка за събиране, съхраняване и предварително 

третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли 
от употреба моторни превозни средства, опаковки, пластмаси, хартия и картон в ПИ с 
идентификатор 21052.1013.116 по КК на Димитровград. Имотът е с начин на трайно ползване 
„за производствени нужди”, с площ 2129м2. 

За нуждите на дейността на площадката ще бъдат обособени участъци за приемане на 
отпадъци и престой на автомобилите, извършващи товаро-разтоварни дейности; събиране и 
съхраняване на ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА и др.; за предварително третиране 
(разкомплектоване) на ИУМПС. Площадката е с изградена пътна и техническа 
инфраструктура, ще има водонепропускливо покритие, като за повърхностните води от 
зоните за съхраняване и предварително третиране на ИУМПС ще бъде осигурено събиране и 
пречистване в каломаслоуловител, преди постъпването им в градска канализация. 

Ще се изграждат единствено складови помещения. Строителството ще бъде ниско, 
едноетажно, изпълнено по конвенционален, монолитен начин и/или със сглобяеми 
конструкции. При експлоатация на ИП, природните ресурси предвидени за използване са вода 
за битови нужди. Тя ще се осигурява от съществуващата водопреносна мрежа. Не се 
предвижда използване на други природни ресурси по време на строителството и 
експлоатацията. 

Така заявено 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. 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 чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие(ЗБР): 

Съгласно предоставената информация от възложителя и от направената справка се 
установи, че имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в 
границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и в 
обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко 
разположена е ЗЗ BG0000578 „Река Марица” за опазване на природните местообитания, 
приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 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 11.09.2007г., посл. изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018г.) 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, която процедура се съвместява с преценката за необходимостта от 
извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 
от извършване на ОВОС. 

Копие от писмото е изпратено до община Димитровград. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 18.12.2019г./ 


