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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 72 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: 

„Изменение и разширение на реализирано инвестиционно предложение „Склад за скрап“, с основна дейност 

по изкупуване и предаване на метални отпадъци, осъществявана в гр. Харманли, ул. „Стадионска“ № 8, ПИ 

№ 77181.20.17, чрез дейност по съхраняване на допълнителни, нови видове отпадъци“, което няма 

вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни 

местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото 

здраве. 
 

възложител: „ДАНИЕЛИ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: п.к. 6450 гр. Харманли, ул. „Васил 

Левски“ № 5, ЕИК: 126636437 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда разширяване дейностите по „съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им (*****)“ с код R13 на следните отпадъци: 

150110*, 150111*, 160107*, 160211*, 160212*, 160213*, 160215*, 160601*, 160602*, 160603*, 200123*, 200133*, 

200135*, които се класифицират като опасни. Така предвиденото инвестиционно предложение, представлява 

изменение и разширяване на преценената дейност с Решение № 4 ПР/ 2004 г. за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ 

Хасково. Терена върху, който ще се реализира инвестиционното намерение е собственост на „ДАНИЕЛИ” 

ЕООД, намираща се в УПИ № XVI-3533, кв. 99 по ПУП на гр. Харманли, с предназначение „за 

производствени и складови нужди”, с площ 750 кв.м. 

Площадката е оградена, а част от теренът е покрит с трайна непропусклива повърхност от бетон, като е 

осигурена охрана и 24-часово видеонаблюдение. Пътният достъп е осигурен посредством съществуващата в 

района пътна мрежа. Осигурен е подход за извършване на товаро-разтоварни дейности. Взети са мерки за 

съхраняване на опасните отпадъци и предотвратяване замърсяването на околната среда. На площадката са 

осигурени съдове за съхраняване на отпадъците, в т.ч. затворени контейнери, варели и бидони. Събирането 

и съхраняването на опасните отпадъци ще се извършва в корозионно устойчиви съдове, спрямо веществата, 

съдържащи се в тях, без материалът, от който са изработени съдовете, да взаимодейства с отпадъците. 

Изградени са навес и закрити пространства за извършване на дейностите с отпадъците. Обособени са 

отделни участъци за съхраняване и третиране на различните видове отпадъци. 
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Съгласно предоставената информация инвестиционното намерение не попада в границите на защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии разнообразие, както и в териотариалния обхват 

на защитени зони по НАТУРА 2000. Най близко разполжена е ЗЗ “Река Марица” с код BG 0000578, за 

опазване на природните местообитани на дивата флора и фауна, 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 

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, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху 

природни местообитания, популации и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в 

близко разположените защитени зони. 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 разширяване дейностите по „съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им (*****)“ с код R13 на следните отпадъци: 150110*, 

150111*, 160107*, 160211*, 160212*, 160213*, 160215*, 160601*, 160602*, 160603*, 200123*, 

200133*, 200135*, които се класифицират като опасни. 

2. Предлаганата площадка се намира в имот, който попада в кв. 99 по ПУП на гр. Харманли с 

предназначение „за производствени и складови нужди“. Теренът по КК на гр. Харманли е с начин 

на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“.Не се предвижда ново 

строителство, предвидените дейности ще се извършват на площадката, която е бъде бетонирана. 

3. Изкупените отпадъци ще се събират, сортират, привеждат в необходимата форма в зависимост от 

материала и ще се предават за транспортиране. Ако се наложи ще се извършва рязане на 

металите с уредби ползващи кислород.  

4. По време на експлоатацията на обекта ще се използва изградената вече, съществуваща 

инфраструктура, без да се извършва промяна в нея. На площадката не е необходимо 

изграждането на нова техническа инфраструктура. 

5. На територията на площадката ще се извършват дейности по изкупуване, сортиране и 

съхраняване на черни и цветни метали до момента на тяхното извозване, дейности по събиране и 

временно съхраняване на излезли от употреба МПС, събиране и временно съхраняване на 

ИУЕЕО и НУБА, както и такива от опаковки – хартия, картон, пластмаса, метални опаковки; 

6. На площадката няма да се допуска смесване на отпадъците. Ще се осигури разделното им 

складиране на достатъчно разстояние едни от други, те ще се съхраняват до предаването на 

фирми за тяхното уползотворяване. 

7. Местата и контейнера за събиране и съхраняване на ИУЕЕО ще са обозначени с табели 

„Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“. Излезлите от 

употреба флуоресцентни лампи ще се съхраняват във фабричните си опаковки, в затворено 

помещение и обозначен с кода и наименованието затворен контейнер.   
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8. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната експлоатация не се 

очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  

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. При функционирането на обекта се очакват да се генерират битови отпадъци в малки количества. 

Същите ще се събират в контейнери за битови отпадъци и ще се обслужват от сметоизвозните 

коли на Община Хасково и транспортират до съответното депо.  

11. Водоснабдяването на обекта е осигурено от съществуващ водопровод, и е част от 

водопроводната мрежа на град Хасково. Битовите отпадъчни води ще се отвеждат в 

съществуващата градска канализация. 

12. 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. Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е собственост на Донка Иванова 

Лечева, съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 57, том V, рег. № 

7557, дело № 771 от 2003 г. Същата е  едноличен собственик на дружеството.  

2. Предлаганата площадка се намира в имот, който попада в кв. 99 по ПУП на гр. Харманли с 

предназначение „за производствени и складови нужди“. Теренът по КК на гр. Харманли е с начин 

на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“. 

3. В близост до територията на площадката няма лечебни заведения или училища. Най-близко 

разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях са както следва: 

жилищна сграда с отстояние до нея приблизително 10 m, намираща се от другата страна на 

улицата; игрище с отстояние до него около 50 m. 
 
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 разполжена е ЗЗ “Река 

Марица” с код BG 0000578, за опазване на природните местообитани на дивата флора и фауна, 

приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

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, 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.  
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2. Съгласно становище на РЗИ – Хасково с изх. №№ РД-02-494/09.05.2013г., РД-02-494/17.06.2013г 

реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 

въздействие върху хората и тяхното здраве при условие, че шумовото замърсяване от работата 

на площадката на най-близко разположени жилищни сгради отговаря 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 вредните ефекти от шума върху здравето на 

населението. 

3. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие. 

4. 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 

Харманли, а засегнатото население е уведомено, чрез обява на табло в община Харманли. Осигурен е 

обществен достъп до изготвената информация по приложение 2 чрез интернет страницата на община 

Харманли в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата по ОВОС.  

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, същото 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. 
 
На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС 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 своевременно, но не по-
късно от 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 осъществяване на инвестиционното предложение. 
 
 
 
инж. Д. Илиев: 
Директор на регионална инспекция по 
околната среда и водите – Хасково 

 
 

Дата: 04.07.2013г. 


