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Р Е Ш Е Н И Е № ХА - 27 - ПР / 2016г. 

 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 

 

на основание чл. 93, ал.1, т. 2 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 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 за ОС) и представената писмена документация от възложителя по приложение № 

2 към чл. 6 от Наредбата по ОВОС и Становище от РЗИ –Хасково 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

предложение: „Разширение на съществуваща площадка за изкупуване, временно съхраняване 

и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), отпадъци от излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и разкомплетоване на излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС)“, в поземлен имот № 104003 с площ 2,120 дка в 

местността „Стопански двор”, в землището на село Манастир, община Хасково”, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 

местообитания, популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: „ЕРКО МЕТАЛ ИНВЕСТ“ ЕООД 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Предвидения ПИ № 104003, с площ 2,120 дка в местността „Стопански двор”, в 

землището на село Манастир ще бъде разширение на съществуваща площадка, ще се ползва 

главно за изкупуване, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни 

метали, негодни акумулаторни батерии, излезли от употреба моторни превозни средства 

(ИУМПС), отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) 

и няма да се извършва разкомплектоване на излезли от употреба моторни  превозни средства 

(ИУМПС). С предвидената за разширение площадка не се увеличава капацитета на дейностите 

с отпадъци и не се увеличават количествата отпадъци, определени с издаденото на „Ерко 

Метал Инвест” ЕООД - Решение № 14-ДО-216-00 от 28.10.2013 г. за Разрешаване на дейности 

с отпадъци на съществуващата площадка. Новата площадка запазва количеството и 

капацитета на дейностите с отпадъци и осигурява допълнително площ за временно съхранение 

на различните по вид отпадъци. Новообособената площадка е предназначена да подпомага и 

улеснява дейностите в съществуващата площадка, като осигурява достатъчна площи за 

несмесване на различните видове отпадъци. 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че ПИ № 104003 с площ 2,120 дка и НТП стопански двор в землището на 

с.Манастир, общ.Хасково, за който се предвижда разширение на съществуваща площадка за 

изкупуване, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от ЧЦМ, акумулаторни 
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батерии, ИУМПС, ИУЕЕО и разкомплектоване на ИУМПС 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 до имота е разположена 

защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 

опазване на природните местообитания (приблизително 1350 м). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за 

ОС и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване в 

горецитираната защитена зона, по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР, като същата е 

проведена през процедурата за преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в 

настоящото решение. 

Инвестиционното предложение, включително и предвидените дейности по разширение 

и реконструкция на площадката, представляват изменение на инвестиционно предложение 

съгласно приложение № 2, които са вече одобрени или са в процес на одобряване, изпълнени 

са или са в процес на изпълнение, като това изменение може да доведе до значително 

отрицателно въздействие върху околната среда и самостоятелно попада в обхвата на т. 11 „д” 

от Приложение № 2 на ЗООС и на основание чл. 93, ал. 1, т. 2 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. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 104003 с площ 

2,120 дка, в местността „Стопански двор”, в землището на село Манастир. Съседните ПИ № 

104004 и ПИ № 104005 в село Манастир, община Хасково, са собствени на инвеститора и в 

тях е обособена площадката за изкупуване, временно съхраняване и транспортиране на 

отпадъци от черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС). 

2. С предвидената за разширение площадка не се увеличава капацитета на дейностите 

с отпадъци и не се увеличават количествата отпадъци, определени с издаденото на „Ерко 

Метал Инвест” ЕООД - Решение № 14-ДО-216-00 от 28.10.2013 г. за Разрешаване на дейности 

с отпадъци на съществуващата площадка. 

3. За целите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата 

техническа инфраструктура и не се налага изграждането на нова. Транспортният достъп до 

площадката е осигурен по съществуващ път през бившия стопански двор. 

4. Площадката за разширение ще е оградена и охраняема. Освен открита площ се 

предвижда и метален навес до 200 м
2
 площ, за временното съхранение на отпадъци. 

Предвидено е за временно съхранение на излезлите от употреба моторни превозни средства да 

се бетонира площ от 300 м
2
. За тази площ е предвиден каломаслоуловител. 

5. Предвидено е място за престой на автомобили, извършващи дейности по товарене 

и разтоварване на отпадъците. На площадката за разширение - по зони ще се съхраняват 

отделно отпадъците от черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, ИУМПС и 

ИУЕЕО. Разпределението по зони осигурява безопасното им съхранение до предаването им за 

по нататъшно използване. 

6. На площадката ще има наличност на достатъчни количества сорбент (пръст, пясък 

и др.), които ще бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на 

евентуални разливи от течни отпадъци. 

7. Отпадъците, образувани при строителството и експлоатацията на обекта ще бъдат 

третирани при спазване на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 
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8. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

9. Предвид характера на предлаганата дейност за изпълнение на инвестиционното 

предложение както и обстоятелството, че са взети мерки за намаляване на отрицателните 

въздействия върху околната среда, всичко това изключва възможността от въздействие на 

инвестиционното предложение върху околната среда или т. нар. кумулиранe с други сходни 

предложения. 

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващо ползване на 

земята, относително наличие на подходящи територии, качество и регенеративна 

способност на природните ресурси в района: 

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 104003 с площ 

2,120 дка, в местността „Стопански двор”, в землището на село Манастир. Съседните ПИ № 

104004 и ПИ № 104005 в село Манастир, община Хасково, са собствени на инвеститора и в 

тях е обособена площадката за изкупуване, временно съхраняване и транспортиране на 

отпадъци от черни и цветни метали, негодни акумулаторни батерии, излезли от употреба 

моторни превозни средства (ИУМПС) и разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС). 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданият имот, поради което не се 

очаква въздействие върху земеползването и почвите в района. 

3. Естеството на намерението не предполага въздействие върху чувствителни, 

уязвими, защитени и санитарно-охранителни зони. В резултат от реализиране на 

инвестиционното намерение, 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. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка 

се установи, че ПИ № 104003 с площ 2,120 дка и НТП стопански двор в землището на 

с.Манастир, общ.Хасково, за който се предвижда разширение на съществуваща площадка за 

изкупуване, временно съхраняване и транспортиране на отпадъци от ЧЦМ, акумулаторни 

батерии, ИУМПС, ИУЕЕО и разкомплектоване на ИУМПС 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 до имота е разположена 

защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. за 

опазване на природните местообитания (приблизително 1350 м). 

2. На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС, след преглед на представената 

информация, предвид характера и местоположението на инвестиционното предложение и въз 

основа на критериите по чл.16 от нея, е направена преценка на вероятната степен на 

отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение за обособяване на ПИ 

№ 104003 с площ 2,120 дка и НТП стопански двор в землището на с.Манастир, общ.Хасково 

за разширение на съществуваща площадка за изкупуване, временно съхраняване и 

транспортиране на отпадъци от ЧЦМ, акумулаторни батерии, ИУМПС, ИУЕЕО и 

разкомплектоване на ИУМПС, няма вероятност да окаже значително отрицателно 

въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове предмет 

на опазване в горецитираната близко разположена защитена зона. 

IV. Характеристики на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато 

население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, 

вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие, в резултат на реализиране на 

инвестиционното предложение, е ограничен и локален в рамките на разглеждания имот. 

2. Съгласно становище на РЗИ Хасково с изх. № РД-02-311#1/09.03.2016г. на 

основание предложената информация не би следвало да има риск за човешкото здраве при 

реализиране на ИП при спазване на посочените в настоящото решение условия. 
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3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката спрямо 

границите на Република България. 

4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 

експлоатация на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

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

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение община 

Хасково, кметство село Манастир и засегнатото население. 

2. Осигурен е обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 

самостоятелно и чрез община Хасково и кметство село Манастир в изпълнение изискванията 

на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС. С писмо изх. № 53 Е-374-1#1/27.01.2016г. Община 

Хасково уведомява РИОСВ-Хасково за начина и мястото на обявяване на информацията по 

Приложение №2 и че в законно установения срок не са постъпили жалби и възражения 

относно разглежданото инвестиционното предложение. 

3. До подготовката на настоящето решение в РИОСВ – Хасково в законно 

установеният срок не са постъпили жалби или възражения от заинтересованите лица срещу 

инвестиционното предложение. 

 

И ПРИ СЛЕДНОТО УСЛОВИЕ: 

 

 Предвидените дейности да бъдат ситуирани по начин, недопускащ шумово 

замърсяване от работата на площадката до най-близко разположените жилищни сгради и 

отговарят на Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за 

шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредни 

ефекти от шума върху здравето на населението. 

 

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му капацитет. 

Настоящото решение 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: 15.03.2016г. 


