
Представено от „ИВ ДЕ АУТО“ ООД уведомление за инвестиционно предложение 

за „Изграждане на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС)“ в поземлени имоти с идентификатор 

21052.118.39 и 21052.118.40, кв. „Черноконево“ по КККР на гр. Димитровград, 

общ. Димитровград, обл. Хасково 

 

Днес, 12.02.2021 г. във връзка с представено от „ИВ ДЕ АУТО“ ООД уведомление за 

инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в поземлени имоти с 

идентификатор 21052.118.39 и 21052.118.40, кв. „Черноконево“ по КККР на гр. 

Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково, 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):  
Инвестиционното предложение е за нова дейност и предвижда изграждане на 

площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС). Площадката ще се обособи на територията на два съседни поземлени имота 

с идентификатор 21052.118.39 и 21052.118.40 в кв. “Черноконево“, гр. Димитровград, 

общ. Димитровград, обл. Хасково. Поземленият имот с идентификатор № 21052.118.39 

по кадастралната карта на град Димитровград е с площ 2481 м2 и съществуваща 

едноетажна сграда със застроена площ 500 м2. Съседният поземлен имот с 

идентификатор № 21052.118.40 по кадастралната карта на град Димитровград е с площ 

2840 м2 и две съществуващи сгради, от които едната е със застроена площ 569 м2 на 

един етаж, а другата е със застроена площ 73 м2 на два етажа. Съществуващите сгради 

ще бъдат използвани за целите на дейността на площадката. Част от терена на 

площадката е с трайна бетонова настилка, а останалата част ще бъде покрита с чакъл. 

Площадката е оградена, ще бъде осигурено постоянно 24-часово видеонаблюдение и 

ще бъде обозначена с необходимите табели. 

За извършване на предвидените дейности на площадката ще се обособят 

следните зони:  

• Зона за приемане на отпадъци; 

• Зона за разкомплектоване на ИУМПС; 

• Складови зони; 

• Административно-битова зона. 

В зоната за приемане на отпадъци ще има обособено място за престой на 

автомобилите, извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците. 

Постъпилите на площадката моторни превозни средства ще се насочват към зоната за 

разкомплектоване. Образуваните в резултат на разкомплектоването части и компоненти 

ще се насочват към складовите зони, където ще се разпределят по видове, състав, 

свойства и в зависимост от предназначението им – годни за повторна употреба или 

отпадъци, подлежащи на предаване за последващо третиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане. Съхраняването на различните видове отпадъци ще се извършва според 

законовите и подзаконови изисквания. Годните за повторна употреба авточасти и 

компоненти от разкомплектованите ИУМПС ще се продават на физически и 

юридически лица. Негодните за повторна употреба компоненти ще се предават за 

транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи 

съответното разрешително, съгласно изискванията на Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и след сключен договор с тях.  



Основните дейности, които ще се извършват на територията на площадката са 

изкупуване, съхранение и разкомплектоване на ИУМПС. Ще се извършва отделянето 

на опасните материали и компоненти от ИУМПС с цел да се предотврати смесването на 

опасни и неопасни отпадъци. Ще се отделят материалите и компонентите подлежащи 

на рециклиране/оползотворяване или повторна употреба. При неподлежащите на 

рециклиране/оползотворяване или повторно използване отпадъци ще се извършва 

подготовка за транспортирането им, включваща тяхното събиране и съхраняване по 

видове съгласно ЗУО. 

Операциите по разкомплектоването и временното съхраняване ще се извършват 

по начин осигуряващ пригодността на отпадъците от МПС за последващото им 

повторно използване или рециклиране/оползотворяване. 

Площадката ще се обособи на обща площ от 5321 м2, от която сгради с обща 

застроена площ 1142 м2.  

Достъпът до площадката е осигурен посредством съществуващ път, част от 

уличната регулация на града. За обекта е осигурено водоснабдяване и 

електроснабдяване. 

В резултат от дейността на обекта ще се образуват битови отпадъчни води и 

води, замърсени с нефтопродукти, образувани от почистването на площадката. Поради 

липса на канализационна мрежа в района на обекта се предвижда изграждане на 

индивидуално съоръжение (водоплътен резервоар) за събиране на отпадъчните води с 

битов характер. За замърсените с нефтопродукти води, които ще се образуват в 

резултат от дейността на обекта ще бъде изградена система, която улавя водата от 

почистването на площадката и я отвежда към каломаслоуловител. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „д“ от 

Приложение № 2 на ЗООС и 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 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 

произнасяне с решение е директора на РИОСВ - Хасково. 

Във връзка с представеното уведомление, обръщаме 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 се включат в изискващата се оценка, 

независимо дали самостоятелно попадат в обхвата на приложения № 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 поземлени имоти с идентификатор 21052.118.39 и 21052.118.40 

по КККР на гр. Димитровград, в които се предвижда изграждане на площадка за 

разкомплектоване на ИУМПС не попадат 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 имотите е защитена 

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

(приблизително 500 м.). 

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 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 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 12.02.2021 г./ 


