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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 77 - ПР / 2015г. 

 

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 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 ОС) 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 

 

Р Е Ш И Х 

 

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

предложение: “Изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни 

превозни средства, предварително третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО и събиране на 

различни видове отпадъци“ в поземлен имот № 77195.32.18 по плана на гр. Хасково, общ. 

Хасково, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие 

върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове и 

човешкото здраве. 

 

Възложител: „Х-ЗОНА“ЕООД, с адрес: гр. Димитровград, ул. “Волгоградска“, бл.12, вх.Б, 

ет.2, ап.4 

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

Инвестиционното предложение е за изграждане на център за разкомплектоване на 

излезли от употреба моторни превозни средства, предварително третиране /разглобяване/ на 

ИУЕЕО и събиране на различни видове отпадъци в поземлен имот № 77195.32.18 по плана на 

гр.Хасково, общ.Хасково, обл.Хасково. Площадката от настоящото инвестиционно 

предложение е обособена върху площ от 1000м
2
 в рамките на посочения имот. Цялата 

територия на площадката е покрита с трайна настилка /асфалт и бетон/ и има изградена 

система, която улавя повърхностните води и ги отвежда към каломаслоуловител. Площадката 

е оградена и е обозначена с необходимите табели. Теренът на площадката е разделен на 

отделни зони за приемане, разкомплектоване, сортиране и складиране на приетите отпадъци. 

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

установи, че ПИ № 77195.32.18, площ 2,709 дка, НТП за складова база, в землището на 

гр.Хасково, в който се предвижда изграждане на център за разкомплектоване на излезли от 

употреба МПС, предварително третиране (разглобяване) на ИУЕЕО и събиране на различни 

видове отпадъци не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за 

защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Най- 

близко до имота е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи Средни”, приета от МС с 

Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните местообитания (приблизително 2500 

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

условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата 
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за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 81 от 15.10.2010 г.) и подлежи на 

процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване на горе цитираната 

защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното 

разнообразие, като същата е проведена през процедурата за преценяване на необходимостта 

от ОВОС и отразена в настоящото решение. 

Инвестиционното предложение е включено в обхвата на Приложение № 2 (т.11, буква 

„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. Основните дейности, които ще се извършват на територията на площадка са 

изкупуване, съхранение и разкомлектоване на излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/. На територията на площадката ще се извършва 

разкомплектоването на ИУМПС при спазване на нормативните изисквания. Ще се 

извършва отделянето на опасните материали и компоненти от ИУМПС с цел да се 

предотврати смесването на опасни и неопасни отпадъци. Ще се отделят материалите и 

компонентите подлежащи на рециклиране/оползотворяване или повторна употреба. 

При неподлежащите на рециклиране/оползотворяване или повторно използване 

отпадъци ще се извършва подготовка за транспортирането им, включваща тяхното 

събиране и съхраняване по видове съгласно ЗУО. 

2. За всяко постъпило на площадката ИУМПС ще се издава удостоверение за 

разкомплетоването му, съгласно чл.19(1) от Наредбата за излезлите от употреба 

моторни превозни средства (обн.ДВ бр.7 от 25.01.2013г.) по образец утвърден със 

Заповед на министъра на околната среда и водите, съгласуван с министъра на 

вътрешните работи. Предвижда се капацитетът на площадката за разкомплектоване да 

достига до 3-6 излезли от употреба МПС на ден. При дневна производителност – 

разкомплектоване на 3-6 автомобила, в рамките на 1 месец ще бъде възможно 

разкомплектоването на около 100 броя ИУМПС. 

3. Ще се извършва временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори 

/НУБА/ в затворени съдове отговарящи на нормативните изисквания. Временното 

съхраняване на НУБА ще се извършва в закрити складове. 

4. На площадката ще се извършва и събиране, временно съхраняване и предварителна 

обработка /разглобяване/ на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване /ИУЕЕО/. Предвижда се количеството на ИУЕЕО да достига до 20-50т./год. 

5. Предвижда се събиране/изкупуване на хартия, картон, пластмаса, стъкло и други 

видове отпадъци като количеството може да достигне от 50-100т./год. до 2000-

5000т./год. от съответните отпадъци. 

6. Не се предвиждат строителни дейности. Площадката е изцяло бетонирана и оградена с 

метална ограда. Ще се поставят необходимите табели за обозначаване на 

предназначението на площадката, вида на отпадъците, работното време и данни за 

самата фирма. Обособени са съответните зони и са оборудвани с необходимите 

инструменти и техника. Складовите зони са оборудвани с необходимия брой дървени 

палети, метални контейнери и специални съдове. 

7. На площадката ще има осигурено достатъчно количество сорбент, който да се използва 

при евентуални разливи на течни отпадъци. Не се налага изграждане на нова или 

промяна на съществуващата пътна инфраструктура. До посочената площадка има 

изграден път, част от уличната регулация на гр.Хасково. Площадката е включена към 

електропреносната и водопроводна мрежи на населеното място. 
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8. При експлоатацията на обекта се предвижда генерирането и съхраняването на следните 

видове отпадъци съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците 

(Обн., ДВ бр.66/2014г.) - /таблица 1/ 
 

Таблица 1. Видове и количества отпадъци, които ще се образуват и съхраняват по време 

експлоатацията на площадката 
 

Код Наименование на отпадъка Количес

тво 

(тон/г.) 

02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 400 

04 02 09 
Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, 

пластомер ) 
300 

04 02 21 Отпадъци от необработени текстилни влакна 300 

04 02 22 Отпадъци от обработени текстилни влакна 300 

04 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 300 

07 02 13 Отпадъци от пластмаси 900 

13 01 13* Други хидравлични масла 0.5 

13 02 08* Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки 1 

13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти/колектори 0.1 

15 01 01 Хартиени опаковки 2 

15 01 02 Пластмасови опаковки 5 

15 01 03 Опаковки от дървесни материали 100 

15 01 04 Метални опаковки 10 

15 01 05 Композитни/многослойни опаковки 500 

15 01 06 Смесени опаковки 7 

15 01 07 Стъклени опаковки 7 

15 01 09 Текстилни опаковки 500 

15 01 10* 
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества 
1000 

15 02 02* 
Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла 

замърсени с опасни вещества 
0.01 

16 01 03 Излезли от употреба гуми 18 

16 01 04* Излезли от употреба превозни средства 500 

160106 
Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или 

други опасни компоненти 
200 

16 01 07* Маслени филтри 0.7 

16 01 08* Компоненти съдържащи живак 0.01 

16 01 09* Компоненти съдържащи PSB 0.01 

16 01 10* Експлозивни компоненти 0,05 

16 01 11* Спирачни накладки съдържащи азбест 1.7 

16 01 13* Спирачни течности 0.3 

16 01 14* Антифризни  течности, съдържащи опасни вещества 1.5 

16 01 16 Резервоари за втечнени газове 3 

16 01 17 Черни метали 500 

16 01 18 Цветни метали 50 

16 01 19 Пластмаси 25 

16 01 20 Стъкло 10 

16 01 99 Отпадъци неупоменати другаде 6 

16 02 11* 
Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъгле-водороди, 

HCFC, HFC 
7 

16 02 13* 
Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти различно 

от упоменатото в кодове от 160209 до 160212 
5 

16 02 14 
Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 

09 до 16 02 13 
5 

16 02 15* Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване 300 

16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 30 

16 06 02* Ni-Cd батерии 500 

16 06 04 Алкални батерии (с изключение на 16 06 03) 500 

16 06 05 Други батерии и акумулатори 500 

16 07 08* Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 300 

16 08 07* Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества 0,05 
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17 01 01 Бетон 2000 

17 01 02 Тухли 2000 

17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 2000 

17 02 01 Дървесен материал 1500 

17 02 02 Стъкло 2000 

17 02 03 Пластмаса 1500 

19 12 01 Хартия и картон 10 

19 12 02 Черни метали 2000 

19 12 03 Цветни метали 500 

19 12 04 Пластмаса и каучук 20 

19 12 05 Стъкло  10 

19 12 08 Текстилни материали 10 

20 01 01 Хартия и картон 5 

20 01 02 Стъкло  5 

20 01 10 Облекла 1000 

20 01 11 Текстилни материали 500 

20 01 21* Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 100 

20 01 23* Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорофлуоровъглеводороди 100 

20 01 33* 
Батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и 

несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии 
1000 

20 01 34 Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в 200133 10 

20 01 35* 
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 200121 и 200123, съдържащо опасни компоненти 

50 

20 01 36 
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35 

50 

20 01 39 Пластмаси 1500 

20 01 40 Метали 5000 

20 01 99 Други фракции, неупоменати другаде 300 

20 03 01 Смесени битови отпадъци 1 

20 03 07 Обемни отпадъци 5000 

20 03 99 Битови отпадъци, неупоменати другаде 500 
 

9. За временното съхраняване на отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, 

както и за други опасни течни отпадъци  ще се осигурят приемателни резервоари и/или 

съдове. Резервоарите ще имат обваловка с обем съгласно нормативните изисквания и 

ще се намират в затворени помещения с бетониран под. Съдовете за събиране и 

временно съхраняване ще са изработени от материали, които няма да взаимодействат с 

течните отпадъци, няма да се допуска разливане и/или изтичане, ще са плътно 

затворени извън времето на извършване на манипулации и ще са обозначени със 

съответни надписи с кода и вида на отпадъка. 

10. Маслените филтри, спирачните накладки, негодните за употреба батерии и 

акумулатори и други отпадъци замърсени с опасни вещества ще се съхраняват в 

метални контейнери в затворени помещения. Съдовете ще са обозначени с табели, 

отговарящи на нормативните изисквания. 

11. Излезлите от употреба гуми, пластмаси, стъкла и други видове отпадъци ще се 

складират на определено за целта място на територията на обекта. 

12. Черните и цветни метали образувани в резултат от разкомплектоването на ИУМПС и 

ИУЕЕО ще се складират на обособено място до натрупване на определено количество. 

Годните за повторна употреба части и компоненти ще се почистват и предлагат на 

клиенти за втора употреба. При неподлежащи на повторно използване отпадъци ще се 

извършва подготовка за транспортирането им, включваща тяхното събиране и 

съхраняване по видове съгласно ЗУО. 

13. Извозването на отпадъците ще се осъществява при натрупване на количества от 

съответния отпадък. Извозването на отпадъците от територията на обекта ще се 

осъществява от фирмите, на които се предават за последващо оползотворяване или 

обезвреждане след сключване на договор. Отпадъците се предават на фирми 

притежаващи съответното разрешително, като за опасните отпадъци транспортът ще се 

извършва от фирми притежаващи ADR сертификат. Смесените битови отпадъци /код 
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200301/, получени по време на експлоатацията на обекта ще се изхвърлят в 

контейнерите за битови отпадъци на населеното място. 

14. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и нормалната му 

експлоатация не се очаква да настъпи значително отрицателно въздействие върху 

компонентите на околната среда. 

15. 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 осъществи в поземлен имот № 77195.32.18 по 

плана на гр.Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, който е отдаден под наем на 

фирмата-възложител. Имотът е с обща площ 2709 кв.м и начин на трайно ползване: за 

складова база в урбанизирана територия. 

2. Дейността ще бъде ограничена върху разглеждания 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. ПИ № 77195.32.18, площ 2,709 дка, НТП за складова база, в землището на гр.Хасково, 

в който се предвижда изграждане на център за разкомплектоване на излезли от 

употреба МПС, предварително третиране (разглобяване) на ИУЕЕО и събиране на 

различни видове отпадъци не попада в границите на защитени територии по смисъла 

на Закона за защитените територии, както и в защитени зони от Екологичната мрежа 

Натура 2000. Най- близко до имота е разположена защитена зона BG0001031 „Родопи 

Средни”, приета от МС с Решение № 661/16.10.2007г. за опазване на природните 

местообитания (приблизително 2500 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 изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, 

предварително третиране (разглобяване) на ИУЕЕО и събиране на различни видове 

отпадъци в ПИ № 77195.32.18, площ 2,709 дка, НТП за складова база, в землището на 

гр.Хасково, 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-02-1001Н3/07.09.2015г. при 

реализиране на инвестиционното предложение не би следвало да има риск за 

човешкото здраве. 

3. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично 

въздействие, поради естеството на дейността и местоположението на площадката 

спрямо границите на Република България. 
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4. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 

на обекта. 

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

1. Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното си предложение кмета на 

община Хасково, а засегнатото население чрез обява във вестник „Хасковска Марица“. 

2. В изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС възложителят е 

предоставил изготвената информация по приложение 2 на кмета на община Хасково. С 

писмо изх. №53Х-183-2#001/30.07.2015г. 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. 

 

 

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: 12.09.2015г. 

 


