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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 76 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 Хасково 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: „Площадка за изкупуване на черни и цветни метали, изкупуване и 
разкомплектоване на излезли от употреба МПС изкупуване на  електронно и електрическо 
оборудване, батерии и акумулатори, метални опаковки, хартия и картон, стъкло, пластмаса” в УПИ VІ 
и ХV в кв. 210 с идентификатор 21052.1013.5 и 21052.1013.19 и УПИ ХІ – кв.210 - гр. Димитровград, 

общ. Димитровград , обл. Хасково, 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: ЕТ “МАРКЕТ МЕЙКЪР – ГАЛЯ ПАВЛОВА” – гр. Димитровград 

 
Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение предвижда разкриване на площадка за изкупуване на 
черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС и изкупуване на 
електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори, метални опаковки, хартия и 
картон, стъкло, пластмаса. На площадката ще се извършва търговия с отпадъци от черни и 
цветни метали, а използваните и употребени МПС ще се разглобяват преди по-нататъшно 
третиране. Опасните материали и компоненти ще се отстраняват и разделят селективно, 
така, че да се предотврати последващото замърсяване. Операциите по разглобяването на 
МПС на части и съхраняването им ще се извършват по начин, по който се осигурява 
пригодността им за повторно използване и оползотворяване и преди всичко за 
рециклиране. 

При неподлежащите на рециклиране/оползотворяване или повторна употреба 
отпадъци се извършва подготовка за транспортирането им до съоръжения и/или 
инсталации за обезвреждане, включваща тяхното събиране и съхраняване по видове, 
съгласно разпоредбите на ЗУО.  

Площадката ще бъде изградена в УПИ VІ и ХV в кв. 210 с идентификатор 
21052.1013.5, 21052.1013.19 по КК и УПИ ХІ – кв.210 - гр. Димитровград - бивш стопански 
двор. Цялата площ е бетонирана. Площадката е собственост на Иван Павлов Павлов, 
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който я отдава под наем на фирма ЕТ “Маркет Мейкър – Галя Павлова” с Договор за наем 
от 01.01.2012 г. за срок от една година. 

Скрапът ще се изкупува на актуални пазарни цени. Ще се сортира по вид и качество 
и ще бъде даван за претопяване. След съответните операции като приемане, претегляне, 
сортиране, подготовка на отпадъците от черни и цветни метали, скрапът ще се предава на 
големите металургични предприятия. Отпадъците от цветни метали ще бъдат купувани, 
сортирани, транспортирани и продавани.  

Излезлите от употреба моторни превозни средства ще се събират, разкомплектоват 
и сортират по видове метали и неметали, привеждат се в необходим вид и форма и ще се 
предават за понататъшно третиране. Операциите по разглобяване на компоненти и 
съхраняването им ще се извършват по начин, по който се осигурява пригодността им за 
повторно използване и оползотворяване и преди всичко за рециклиране. Отпадъците след 
разкомплектоването, представляващи отделни части от излезлите от употреба МПС, се 
подлагат на допълнителна обработка за разделянето им на подлежащи и неподлежащи на 
рециклиране/оползотворяване или повторно използване, като едновременно с това се 
извършва и подготовката им за следващите етапи на третиране. Негодни за употреба 
батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектоване на ИУМПС, се 
предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване на лица, 
притежаващи разрешение по ЗУО за извършване на дейности с негодни за употреба 
батерии и акумулатори. 

Няма необходимост от изграждане на нови пътища. При реализация на дейността няма 
да има производствени води. Питейна вода ще се ползва от градския питеен водопровод на 
гр. Димитровград само за нуждите на персонала, който обслужва дейността. Битово – 
фекалните води ще заустват в градска канализация. 

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 е “Река 
Марица” с код BG 0000578, 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 е за обособяване на площадка за изкупуване на 

черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС и изкупуване 
на електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори, метални 
опаковки, хартия и картон, стъкло, пластмаса. изкупуване на излезли от употреба 
стари и ненужни автомобили, разкомплектоването им и продажба на годните части 
от тях; 

2. 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;  
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3. 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;  

4. 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; 

5. 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;  

6. Битовите отпадъци ще се извозват от фирмата, извършваща дейността по 
сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Димитровград;  

7. Във връзка с експлоатацията на обекта са предвидени необходимите мерки за 
обезопасяване на дейността: 

 площадката е с непропусклива повърхност; 

 предвидени са необходимите съдове за разделно съхранение на отпадъците; 

 за опасните отпадъци ще се осигурят специализирани съдове, които не 
взаимодействат с опасните вещества поставени в тях; 

 получените отпадъци, в това число и с опасни свойства ще се предават за по 
- нататъшна обработка на фирми с необходимите разрешителни документи, 
издадени по реда на Закона за управление на отпадъците или ЗООС; 

 при евентуален разлив на опасни вещества е предвидено те да се попият с 
подходящ абсорбент и своевременно да се почисти площадката. Замърсения 
абсорбент ще се събира в отделен съд и ще се предава на фирми, 
притежаващи разрешение за дейности с опасни отпадъци; 

 ще се предвидят необходимите противопожарни мерки и ще се изготви 
авариен план за действие; 

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. Инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за изкупуване 

на черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС и 
изкупуване на електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори, 
метални опаковки, хартия и картон, стъкло, пластмаса в УПИ VІ и ХV в кв. 210 с 
идентификатор 21052.1013.5, 21052.1013.19 по КК и УПИ ХІ – кв.210 - гр. 
Димитровград. Съгласно договор за наем от 01.01.2012 г. имотът е отдаден под 
наем на ЕТ “Маркет Мейкър – Галя Павлова” за срок от 1 /една/ години.  

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, която ще е с 
непропусклива настилка (бетонирана), 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: 
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 разположена е ЗЗ „Река Марица” с код BG0000578 за опазване на природните 
местообитания, приета от МС с Решение №122/02.03.2007г. 
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 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 разположените защитени зони, поради следното: 

 Площадката е в складово-промишлена зона – бивш стопански двор, УПИ VІ и ХV в 
кв. 210 с идентификатор 21052.1013.5, 21052.1013.19 по КК и УПИ ХІ – кв.210 - гр. 
Димитровград, общ. Димитровград, обл. Хасково. Цялата площ е бетонирана; 

 Инвестиционното предложение не налага изграждане на нова или промяна на 
съществуваща пътна инфраструктура;  

 Инвестиционното предложение не предвижда строителни дейности;  

 Характера и местоположението на инвестиционното предложение не предполагат 
отрицателно въздействие върху защитената зони или нейни ключови елементи, 
както и отнемане на площи от местообитания, фрагментация на местообитания или 
популации на видове, безпокойство или унищожаване на видове и популациите им;  

 Предвид фактическата обстановка, в района на инвестиционното предложение не се 
очакват кумулативни въздействия върху защитената 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 Хасково с изх. № РД-02-1720/22.11.2012г. реализацията 
на инвестиционното предложение няма да предизвика поява на отрицателно 
въздействие върху хората и тяхното здраве;  

4. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие;  
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 Димитровград с писмо вх. № ОСВ-13-583/08.11.2012г., а засегнатото 
население е уведомено чрез обява във вестник Хасковска Марица от 08.11.2012г. 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 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: 28.11.2012г.   


