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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 75 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 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) 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 (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 на РЗИ Кърджали  

 

 

Р Е Ш И Х 
 

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

предложение: „Пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали в УПИ ІІ, кв. 58, 
пл. № 923 по плана на град Момчилград, община Момчилград, област Кърджали”, 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: „ФЕНИКС-Т” ЕООД гр. Кърджали 
с адрес на кореспонденция, ул. “Калоян” № 5, аптека „Фарманед” гр. Кърджали, общ. 
Кърджали, ЕИК 108563514  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
 
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на пункт за изкупуване на 

отпадъци от черни и цветни метали в УПИ ІІ, кв. 58, пл. № 923 по плана на град 
Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.  

Площадката ще се обособи на терен собственост на ВК „Наркооп”, гр. Момчилград. 
Част от  парцела в рамките на 1000 м

2 
се отдава под наем на „Феникс –Т” ЕООД съгласно 

споразумение от 31.08.2012г. В УПИ са разположени едноетажни масивни сгради, в които 
се намират производствени цехове, ремонтна работилница и обслужващи сгради. Целият 
УПИ ІІ, кв.58 граничи:  

Север – УПИ ІХ-922 и VІІІ-922; 
Юг – улица/главен път за Крумовград; 
Запад – улица; 
Изток - УПИ ІІІ-924 и -925 
Площадката е асфалтирана, оградена и ще е охраняема. Предвидени са 

необходимите надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, фирмата 
експлоатираща площадката и работното време.  
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Обектът ще разполага с приемателен пункт, който ще е снабден с кантар за 
измерване на постъпващото количество отпадъци. Ще се осигурят необходимите 
противопожарни мерки. Предвижда се място за престой на автомобилите, извършващи 
дейности по товарене и разтоварване на отпадъците. 
 На площадката няма да се допуска смесване на отпадъци. Ще се обособя зони за 
временно съхранение на черни и цветни метали. Разпределението по зони осигурява 
безопасното им съхранение до предаването им за понататъшно използване. На 
площадката ще се осигури изискващото се видеонаблюдение. 

Очакваният капацитет на площадката като изкупени и продадени отпадъци от черни 
и цветни метали е около 800-1000 тона/годишно. Транспортният достъп до обекта се 
осигурява по съществуващ път. 

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 
ОВОС.  
 Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 
смисъла на Закона на защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на 
Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона по 
НАТУРА 2000 е “Родопи Източни” с код BG 0001032, за опазване на природните 
местообитания, приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет. 

Съгласно разпоредбите 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., изм. и доп. с 
Постановление № 227 от 7 октомври 2010г.), инвестиционното предложение подлежи на 
процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през процедурата за 
преценяване на необходимостта от ОВОС и отразена в настоящето 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 предвижда обособяване на пункт за изкупуване на 

отпадъци от черни и цветни метали;  
2. Площадката ще бъде изградена в УПИ ІІ, кв.58, пл. № 923 по плана на град 

Момчилград, община Момчилград, област Кърджали. Теренът е собственост на ВК 
„Наркооп”, гр. Момчилград и ще се ползва под наем; 

3. Предвидени са необходимите надписи за предназначението на площадката, вида на 
отпадъците, фирмата експлоатираща площадката и работното време. Предвижда се 
по отношение на отпадъците да се извършват дейностите: събиране, временно 
съхранение, транспортиране. За извършването на тези дейности ще се предприемат 
действия и изготвяне на документи за получаване на Разрешително по ЗУО;  

4. Не се налага извършване на строителство. Терена е ограден. Предвижда се 
отпадъците от черни и цветни метали да се съхраняват и в контейнери, които ще се 
извозват. Няма да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци;  

5. Площадката ще е с непропусклива повърхност и ще има съоръжения за събиране на 
разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване, ще разполага с необходимите 
съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води; 

6. При евентуален разлив на масла или други опасни вещества е предвидено те да се 
попият с подходящ абсорбент и своевременно да се почисти площадката. 
Замърсеният абсорбент ще се събира в отделен съд и ще се предава на фирми 
притежаващи Разрешение за дейности с опасни отпадъци. Обектът няма да се яви 
замърсител на повърхностни или подземни води в и извън района, в който е 
разположен;  

7. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по 
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Момчилград;  
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8. 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.  

 

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. Пунктът за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали ще се реализира в 

УПИ ІІ, кв 58, пл. № 923 по плана на град Момчилград. За обособяването на терена в 
съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията е издадена 
Заповед № 382/02.08.2012 г. на кмета на община Момчилград за разрешаване 
изработването на Проект за изменение на действащия ПУП на град Момчилград, 
като  в УПИ ІІ, кв.58 по плана на град Мамчилград се предвижда изграждането на 
площадка за търговия с отпадъци от черни и цветни метали; 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, която ще е с 
непропусклива настилка, 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: 

 
Предвид характера на инвестиционното предложение, както и обстоятелството, че не 

попада в границите на защитена зона, съгласно чл. 15 от Наредба за ОС, няма вероятност 

от отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение му върху 
близко разположената защитена зона, поради следното: 

 ИП предвижда откриване на пункт за изкупуване на отпадъци от черни и цветни 
метали в имот намиращ се в УПИ ІІ, кв 58, пл. № 923 по плана на град Момчилград;  

 Съгласно предоставената информация, ИП не попада в границите  на защитени 
територи по ЗЗТ; 

 Теренът на откриване на пункта не попада в териториалния обхват на защитени зони  
по НАТУРА 2000. Най-близко разположена е защитена зона  “Родопи Източни”  с код 
BG 0001032, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, 
приета с Решение № 122/02.03.2007г. на Министерски съвет;  

 Реализацията на ИП не предполага загуба на площ от местообитания, 
фрагментация на местообитания или популации на видове и безпокойство на видове 
предмет на опазване в горецитираната  защитена зона. Предвид фактическата 
обстановка, в района на инвестиционното предложение не се очакват кумулативни 
въздействия, които могат да окажат въздействие върху близкоразположената 
защитена зона; 

 

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 ще бъде в рамките на разглежданата 

площадка;  
2. По време на експлоатацията на обекта не се очакват замърсявания на околната 

среда, шум, вибрации или други въздействия оказващи дискомфорт на околната 
среда; 

3. Съгласно становище на РЗИ Кърджали с изх. № К-3194#1/16.11.2012г. реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве;  

4. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие;  
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5. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта и ще бъде постоянно; 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
 

Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение кмета на 
Община Момчилград с уведомление с вх. № 2600-90/03.10.2012г. Засегнатото население е 
уведомено, чрез обява във вестник „Нов живот” брой 179 от 02.10.2012г.  

В хода на процедурата е получена жалба с вх. № С-109-133/17.10.2012г. от 
живущите от квартал „Тракия” в гр. Момчилград, против реализиране на инвестиционното 
предложение. Същата е препратена до РИОСВ Хасково от Кмета на община Момчилград, с 
писмо с изх. № 3200-40/19.10.2012г.  

В отговор на жалбата е извършена проверка на място, отразена в протокол от 
проверка 954/06.11.2012г. По време на проверката е установено местоположението на 
площадката, като в непосредствена близост не са констатирани наличие на жилищни 
сгради, къщи и училище (както е цитирано в жалбата).  

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 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: 23.11.2012г.    


