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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 24 ПР/2013г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 

на основание чл. 81, ал.1, т.2 и чл. 93, ал.1 във връзка с ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 

околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (Наредбата по ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон 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 по ОВОС) и 

представената писмена документация от възложителя по приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата 

по ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и Становище от РЗИ - Хасково 
 

РЕШИХ 
 

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

„Разширение на дейността на площадка за изкупуване на черни и цветни метали – УПИ 1940, кв. 

205 „Марийно”, гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната 

среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в 

защитени зони и човешкото здраве. 

 

възложител: „ИВОНС МЕТАЛ” ЕООД гр.Димитровград,  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда разширение на дейността на площадка за изкупуване 

на черни и цветни метали в УПИ 1940, кв. 205 „Марийно”, гр. Димитровград, община 

Димитровград, област Хасково.  

Към настоящия момент площадката функционира като пункт за изкупуване на черни и цветни 

метали, за което има издадено Решение № ХА-1-ПР/2005г. за преценяване на необходимостта от 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда от Директора на РИОСВ - Хасково. 

След реализацията на настоящото инвестиционно предложение на горепосочената площадка ще 

бъдат добавени и дейности (R13 - съхраняване на отпадъците до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, съгласно Приложение 2 на ЗУО и в съответствие с § 1, т. 13 от 

Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО) с излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване(ИУЕЕО), отпадъци от ИУМПС и временно съхраняване на негодни за употреба 

батерии и акумулатори /НУБА/.  

На територията на площадката няма да се извършват строителни работи. Инвестиционното 

намерение е свързано единствено със закупуването на допълнителен брой закрити контейнери, 

годни за временно съхраняване на отпадъци от ИУЕЕО. На територията на площадката ще бъде 

доставено достатъчно количество сорбент (пясък) и сяра на прах. На площадката ще се извършва и 

събиране, временно съхраняване и предварителна обработка /разглобяване/ на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/. Ще се извършва временно съхраняване на 

негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ в затворени съдове отговарящи на 

нормативните изисквания.  
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Съществуващата площадка е снабдена с ел. енергия и вода от градската ВиК-мрежа. Отпадъците 

от ИУМПС ще се съхраняват върху бетониран участък от площадката. Отпадъците от НУБА ще се 

съхраняват единствено и само в контейнери. 

Разгледани са две алтернативи по отношение на инвестиционното предложение: 

1. Запазване на досегашното състояние на площадката. 

2. Разширяване на дейността, развивана на площадката. 

За да бъде конкурентноспособна фирмата, ръководството и се спира на вариант 2 от посочените 

алтернативи, без това да води до влошаване на микроклимата в района и да влияе отрицателно на 

компонентите на околната среда. 

Транспортния достъп до обекта ще се осъществява по съществуваща улица, с която имота 

граничи. 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за 

биологичното разнообразие. Най – близко разположената ЗЗ е “Река Марица” с BG 0000578 за 

опазване на природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 

съвет. Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на горецитираната защитена зона по реда 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, ДВ. Бр. 73/2007г.посл. изм. Доп. 

Дв. бр. 94/2012) и същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от 

ОВОС и отразена в настоящото решение. След преглед на предоставената документация и на 

основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата по ОС,  въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е направена 

преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според коята инвестиционното 

предложение за: „Разширение на дейността на площадка за изкупуване на черни и цветни метали – 

УПИ 1940, кв. 205 „Марийно”, гр. Димитровград, община Димитровград, област Хасково, няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, 

популация и местообитания на видове, предмет на опазване в близката защитена зона. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т 11, д) на ЗООС и на 

основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на преценяване на необходимостта от ОВОС, отразена в 

настоящото 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. Според представената информация за преценяване на необходимостта от извършване на 

ОВОС, в която е описана характеристиката на предлаганата дейност, инвестиционното 

предложение предвижда разширение на дейността на площадка за изкупуване на черни и 

цветни метали в УПИ 1940, кв. 205 „Марийно”, гр. Димитровград, община 

Димитровград, област Хасково и е свързано с добавяне на нови видове и кодове 

отпадъци, към сега съществуващите.  

2. Не се предвижда ново строителство, предвидените дейности ще се извършват на 

площадката, която е собственост на „ИВОНС МЕТАЛ” ЕООД. Площадката е 

разположена в индустриалната зона на града. 

3. На територията на площадката ще се извършва разкомплектоването на ИУМПС при 

спазване на нормативните изисквания. 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 
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подготовка за транспортирането им, включваща тяхното събиране и съхраняване по 

видове съгласно ЗУО. 

4. На площадката ще се извършва и изкупуване, сортиране, съхраняване на черни и цветни 

метали до момента на тяхното извозване Ще се извършва временно съхраняване  на 

негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ и ще се извършва и събиране, 

временно съхраняване и предварителна обработка /разглобяване/ на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.  

5. Съхранението на образуваните отпадъци от дейността ще се извършва със 

специализирани съдове, отговарящи на нормативните изисквания. 

6. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 

До посочените имоти има изграден път, част от уличната регулация на населеното място;  

7. Изпълнението на инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни 

материали. Обектът е включен към водопроводната и електропреносна системи на 

населеното място. Не се предвижда използването на природни ресурси. 

8. За ограничаване отделянето на прах се предвижда в сухо и топло време да се почиства и 

измива пътната настилка водеща до обекта. Дейността, която ще се осъществява на 

обекта не е свързана с отделяне на прах в атмосферния въздух; 

9. В РИОСВ – Хасково са постъпвали и други инвестиционни предложения за 

разглеждания район. Предвид характера и местоположението на предлаганата дейност за 

изпълнение на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че площадката 

на обекта е съгласувана с РЗИ – Хасково и са взети мерки за намаляване на 

отрицателните въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността 

от въздействието на инвестиционното предложение върху околната среда или т.нар. 

кумулиранe с други предложения.  

10. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по сметосъбиране 

и сметоизвозване на територията на община Димитровград.  

11. Рисковите фактори за възникване на инциденти при експлоатацията на обекта ще се 

сведат до минимум при спазване изискванията на действащите към момента правила и 

нормативи, касаещи безопасността и правилното функциониране на площадката. За 

извършваните дейности на площадката ще се осигури достатъчно количество сорбент, 

който да се използва при евентуални разливи и замърсявания на площадката. На 

площадката ще бъде осигурено и нормативно регламентираното изискване за 

осигуряване на 24 – часово видеонаблюдение. 

 

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. Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ 1940, кв. 205 „Марийно”, гр. 

Димитровград, община Димитровград, област Хасково върху терен собственост на  

„ИВОНС МЕТАЛ” ЕООД. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, които ще е с 

непропусклива /бетонова/ настилки, 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: 

1. Съгласно представената информация, 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. Най-

близко разположената защитена зона е “Река марица” с BG 0000578 за опазване на 

природните местообитания. 



 4 

2. Предвид характера на ИП, както и обстоятелството, че не попада в границите на 

защитена зона, съгласно чл.15 от Наредба за ОС, преценката за инвестиционното 

предложение е, че реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие 

върху най-близко разположената  защитена зона, поради следните мотиви: 

 реализацията на инвестиционното предложение не е свързано с производството 

на вредни емисии.  

 ИП не попада в защитени територии по ЗЗТ и в обхвата на защитени зони по 

Натура 2000. Характерът му не предполага отрицателно въздействие върху близко 

разположената защитена зона или техни ключови елементи, както и отнемане на 

площи от местообитания, фрагментация на местообитания или популации на 

видове, безпокойство или унищожаване на видове и популациите им. 
 

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 на инвестиционното предложение ще бъде в 

рамките на разглежданата площадка.  

2. Разглежданият обект не е източник на шум, вибрации и вредни лъчения над 

допустимите хигиенни норми, не се очаква промяна в състоянието на повърхностните и 

подпочвените води.  

3. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. № РД-02-309/04.03.2013г., 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. 
 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 

Община Димитровград, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник 

„Хасковска марица” от 04.02.2013г. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – 

Хасково не са постъпили жалби или възражения срещу инвестиционното предложение.  
 

 Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му 

капацитет.  

 Настоящото решение за „Разширение на дейността на площадка за изкупуване на черни и 

цветни метали – УПИ 1940, кв. 205 „Марийно”, гр. Димитровград, община Димитровград, област 

Хасково 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: 11.03.2013г. 


