
 
Представено от „Метал - 2007“ ООД уведомление за инвестиционно предложение за 

изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване; негодни за употреба батерии и акумулатори; метални 

опаковки и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и излезли от 

употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 65677.709.4599, гр. 

Свиленград, общ. Свиленград 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД- 609/30.05.2019г., 

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, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 2003 

г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 12 април 2019г.), РИОСВ - Хасково информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

С инвестиционното предложение се предвижда обособяване на площадка за събиране и временно 

съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване; негодни за 

употреба батерии и акумулатори; метални опаковки и предварително третиране на отпадъци от черни и 

цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства. Съгласно сключен договор за наем от 

01.04.2019г. между собственика на имота „Оазис тур“ АД и възложителя за целите на инвестиционното 

предложение ще се използват следните идеални части от имот с идентификатор 65677.709.4599, гр. 

Свиленград: 

- 400 кв.м идеални части от сграда с идентификатор 65677.709.4599.1, със ЗП 4458кв.м., 

предназначение – „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда“. 

- 500 кв. м прилежащ терен - от ПИ с идентификатор 65677.709.4599, град Свиленград. 

Не се предвижда ново строителство. За нуждите на дейността на площадката ще бъдат обособени 

следните участъци: 

- събиране и съхранение на ИУЕЕО; 

- събиране и съхраняване на НУБА; 

- събиране и съхраняване на отпадъци от метални опаковки; 

- събиране, съхраняване и третиране/сортиране, рязане/ на ОЧЦМ; 

- събиране, съхраняване и третиране/разкомплектоване/ на ИУМПС . 

На този етап може да бъде определено, че предвидените дейности попадат 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. 

Във връзка с представеното уведомление е обърнато внимание, че съгласно разпоредбата на чл. 82, 

ал. 3 от ЗООС, когато за осъществяване на инвестиционното предложение трябва да се развият и други 

свързани с основния предмет на оценка спомагателни или поддържащи дейности, те също ще се 

включат в изискващата се оценка, независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на Приложение № 

1 или № 2 от ЗООС.  

II. 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 65677.709.4599 по КК на гр.Свиленград, за който се предвижда изграждане на 

площадка за събиране и временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване; негодни за употреба батерии и акумулатори; метални опаковки и 

предварително третиране на отпадъци от ЧЦМ и излезли от употреба МПС 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 разположени са защитени зони BG0000212 

„Сакар”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания и 

BG0002021 „Сакар“, обявена със Заповед № РД-758/19.08.2010г. за опазване на дивите птици.  

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., 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 цитираните защитени зони 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 Свиленград. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 06.06.2019 г./ 


