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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 41 ПР/2012г. 
 

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, т.1, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на 
околната среда, чл. 7, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и представената писмена документация от 
инвеститора по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 31 ал. 
4 и ал.6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) и чл. 8, т. 2, чл. 40 ал. 4 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 (ПМС 201/31.08.2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 
2011г.) и Становище от РЗИ - Кърджали 

 

РЕШИХ 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение „Обособяване на площадка за събиране, временно съхраняване и 
разкомплектоване на ИУМПС” в поземлен имот с идентификатор 40909.122.99 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. 

Кърджали, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 
върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони и човешкото здраве. 

възложител: «Бари 95» ЕООД, бул. «Беломорски» №75, вх. Б, ап. 33, гр. Кърджали, 
ЕИК 201864722 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение e за oбособяване на площадка за събиране, 

временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС в поземлен имот с 
идентификатор 40909.122.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Кърджали, Източна индустриална зона – Кърджали. С Договор за наем на недвижим 
имот от 01.04.2010 г. "ОМЕРТ-ТЕФИК” ЕООД отдава под наем на „Бари 95“ ЕООД, 
закрити помещения с площ от 80 кв.м. и открита чакълирана площадка с площ от 2000 
кв.м., бетонова площадка с изграден канал за разкомплектоване на ИУМПС. 
Предвидено е съществуващото помещение и откритата площадка да се пригодят за 
нуждите на предложението. Площадката е оградена, охраняема и с непропусклива 
повърхност. Предвидено е място за престой на автомобилите, извършващи дейности 
по товарене и разтоварване на отпадъците. На площадката няма да се извършават 
дейности по оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Няма да се допуска 
смесване на отпадъците и ще се осигури разделното им складиране на достатъчно 
разстояние едни от други. Определено е склад с непропусклив под, който се намира 
на територията на площадката, за съхранение на отпадъци (НУБА, гуми, варели и др.), 
като няма да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. Контролирането на 
количествата на постъпващите и образуваните отпадъци ще се извърши с помощта на 
кантар. 

За целите на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата 
техническа инфраструктура и не се налага изграждането на нова такава. 
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От община Кърджали е издадено удостоверение с изх. №94-А-136/1/ от 
18.05.2012г., че  площадката попада в зона отредена предимно за производствена и 
складова дейност. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.11, 
д) на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС.  

Имотът, предмет на 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 
разположените защитени зони са  “Родопи Източни” код BG0001032, за опазване на 
природните местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски 
съвет и защитена зона “Студен кладенец” код BG0002013 за опазване на дивите птици  
обявена със Заповед №РД 766/28.10.08г.  

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за 
съвместимост на основание 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.) и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и 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 oбособяване на площадка 
за събиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС в поземлен 
имот с идентификатор 40909.122.99 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Кърджали, Източна индустриална зона – Кърджали. 

2. Не се предвижда ново строителство. ИУМПС ще се съхраняват на площадката, 
която е чакълирана, а разкомплектоването на ИУМПС ще се извършва на 
канал. На площадката ще се извършат следните операции по 
разкомплектоване на ИУМПС: отделяне на оловните акумулатори и резервоари 
за втечнени газове; отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни 
компоненти (в т. ч. въздушни възглавници); отстраняване и разделно събиране 
и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и 
трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, 
спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други 
течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са 
необходими за повторната употреба на съответните части; отделяне на 
катализаторите и маслените филтри; отделяне на гумите и големите 
пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и 
т.н.), ако тези материали не са отделени в процеса на рязане (шредиране), така 
че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали; отделяне на 
стъклата.  

3. Операциите по съхраняване ще се извършват по начин, предотвратяващ 
увреждане на резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, 
подлежащи на оползотворяване и използване като резервни части. 

4. Течностите, съдържащи се в излезлите от употреба МПС (отработени масла, 
антифриз, спирачни течности и др.), след източването им ще се съхраняват 
разделно в отделни варели и ще са надписани за целта. Свалените гуми и 
други компоненти и материали с оглед предотвратяване на опасността от 
възникване на пожари при натрупването на по-големи количества ще се 
съхраняват на закрито. 
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5. 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 – Кърджали 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.  

6. Водоснабдяването на обекта е осигурено от съществуващ водопровод, и е част 
от водопроводната мрежа на град Кърджали. Битовите отпадъчни води ще се 
отвеждат в съществуващата градска канализация, а дъждовните води от 
площадката и канала, където ще се разкомплектоват ИУМПС, ще преминават 
последователно през калозадържател и маслозадържател. В калозадържателя 
ще се извършва утаяване на неразтворени утаими вещества и тежки примеси, а 
в маслозадържателя – улавяне на попадналите във водата нефтопродукти.  
След калозадържателя и маслозадържателя отпадъчните води ще постъпват в 
съществуващата градска канализационна мрежа. 

7. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по 
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Кърджали.  

8. Утайките от калозадържателя ще се предават на лица, притежаващи документ 
за извършване на дейности с такъв вид отпадък, а утайките от 
маслозадържателя ще се изпомпват от специализирани фирми, лицензирани за 
извършване на дейности с отпадъци.  

9. Определено е помещение за временно съхранение на акумулаторите, което е с 
непропусклив под с циментова замазка. На площадката ще се разделят 
участъци за временно съхранение на отпадъци. Излезлите от употреба 
моторни превозни средства ще се съхраняват както цели, така и ще се 
разкомплектоват. Няма да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. 
Ще се осигури разделното складиране на отпадъците на достатъчно 
разстояние едни от други, до предаването им за по-нататъшно третиране. 

10. 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. При евентуално възникване на разливи на 
опасни за околната среда течности (антифриз, масла и др.), същите ще бъдат 
посипвани с пясък или дървени трици и ще се съхраняват в отделни съдове, 
до предаването им на лица, притежаващи разрешително за извършване на 
дейности с отпадъци. 

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 гр. Кърджали в поземлен 

имот № 40909.122.99 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Кърджали, Източна индустриална зона – Кърджали.  

2. Предлаганото обособяване на площадка за временно съхраняване и 
разкомплектоване на ИУМПС е добре приспособимо към зоната и околните 
терени, тъй като се намира в зона отредена за производствени и складови 
дейности. Площадката граничи с обекти, където се извършват производствени 
и складови дейности.  

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което 
не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.  

4. 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 разположените защитени зони са  
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“Родопи Източни” код BG0001032, за опазване на природните местообитания, 
приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет и защитена зона 
“Студен кладенец” код BG0002013 за опазване на дивите птици  обявена със 
Заповед №РД 766/28.10.08г.  

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 разположените защитени зони 
“Родопи Източни” код BG0001032, за опазване на природните местообитания и  
“Студен кладенец” код BG0002013 за опазване на дивите птици, поради 
следното: 

 не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитания на 
видовете  предмет на опазване в зоните. 

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 – Кърджали с изх. №1899/20.06.2012г., 
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 Кърджали, а засегнатото население е уведомено, чрез обява във вестник 
„Нов живот” от 6 юни 2012г. 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 не отменя задълженията на възложителя за 

изпълнение на изискванията на 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. 

 

 

 

инж. Д. Илиев: 

Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 
 
Дата: 25.06.2012г. 


