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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 86 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 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  

 

РЕШИХ 

 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение: “Изграждане/откриване на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване 
на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и акумулатори 
/НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и други 
отпадъци” в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, Район ЖП Гара, Промишлена зона 
Изток, Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 40909.122.90 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Кърджали, което няма вероятност да окаже значително 
отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони и човешкото 
здраве  
 
възложител: ”АЛКОД” ЕООД град Пловдив 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

 
Инвестиционното предложение e за обособяване на площадка за събиране, транспортиране и 
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отпадъци от хартия, пластмаса, 
стъкло и други отпадъци. Площадката като терен, на който ще се извършват дейностите, е с 
местонахождение град Кърджали, община Кърджали, Район ЖП Гара, Промишлена зона Изток, 
Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 40909.122.90 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на изпълнителния 
директор на АК, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно 
ползване – за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план – квартал 146, 
парцел IX, с обща площ от 1 178 /хиляда сто седемдесет и осем/ кв.м. 
Площадката се ползва под наем от възложителя, съгласно Договор за наем от 01.03.2013г.  
За същата площадка, а именно квартал 146, парцел IX град Кърджали има издадено Решение № 
ХА – 113 – ПР/2006г. на Директора на РИОСВ Хасково с характер да не се извършва оценка на 
въздействие върху околната среда, но с възложител «Булмет» ЕООД гр. Кърджали.  
С инвестиционното предложение се предвижда дейностите по изкупуване на черни и цветни 
метали да се запазят в преценения имот, като се предвиждат и нови дейности с излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отпадъци от хартия, пластмаса, 
стъкло и други отпадъци. Ще бъде сменен и възложителя, а именно от «Булмет» ЕООД гр. 
Кърджали на ”АЛКОД” ЕООД град Пловдив.  



 2 

Не се предвижда строителство на масивни сгради. 
Общата използваема площ на площадката е 1 178 кв.м., от която за извършването на дейностите 
ще се използват около 25 кв.м. за офиси, около 120 кв.м. за изграждане на метални навеси, а в 
останалото пространство ще се извършват дейностите свързани с изкупуване, складиране и 
извозване на отпадъците. 
Площадката разполага с приемателен пункт, който е снабден с кантари за измерване на 
постъпващите количества отпадъци. 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. Отпадъците от хартия и 
метали ще се сортират, балират и предават за по - нататъшна преработка. 
Определено е помещение за временно съхранение на негодните акумулатори. Акумулаторното 
отделение е с киселиноустойчив под. При разливане на киселина върху пода същият ще се 
засипва с чисти дървесни трици.  
На площадката е разделен участък за временно съхранение на ИУЕЕО.  
Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване ще се събира и съхранява като 
цял уред, както и ще се разглобява. 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.  
Предвижданият капацитет, свързан със събираните ИУМПС и тяхното съхранение и последващо 
разкомплектоване е в порядъка на 500 бр. годишно. Разглобяването на ИУЕЕО като прогнозно 
количество ще достига до 200 - 300 т./год. 
Дейностите по събиране, съхраняване и предварителна обработка на хартия, картон, хартиени 
опаковки, стъкло и стъклени опаковки, метални опаковки, пластмаса и пластмасови опаковки ще 
бъде в количества до 200 - 300 т./ год. от вид. 
Обработката на някои видове пластмаса и пластмасови опаковки /полиетилен, стреч фолио и 
други/, включва най-общо тяхното сортиране, рязане /при необходимост/, както и уплътняване и 
балиране, което се осъществява, чрез мобилни балир преси с капацитет 0,5 тона на час. 
Теренът е електрифициран и в същия има осигурени и санитарно - битови помещения. 
Площадката ще бъде с трайно покритие с цел да се елиминира евентуално замърсяване на 
почвата.  
Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура. 
Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от съществуващ питеен водопровод, елемент 
от водопроводната мрежа на град Кърджали. Битовите отпадъчни води се отвеждат в 
съществуващата градска канализация. 
Предвидените дейности се разглеждат като изменение и разширение на инвестиционно 
предложение, което разширение и изменение може да доведе до значително отрицателно 
въздействие върху околната среда, като само по себе си попада в обхвата на  Приложение № 2 
на Закона за опазване на околната среда (т.11, д) и на основание чл. 93, ал.1, т.1 подлежи на 
преценяване на необходимостта от ОВОС. 
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.посл. изм. Доп. Дв. бр. 94/2012г.) инвестиционното 
предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост и същата е проведена през 
процедурата за преценяване на необходимостта от 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 обособяване на площадка за събиране, 
транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни 
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за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни 
средства /ИУМПС/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
/ИУЕЕО/, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и други отпадъци. 

2. Площадката е с местоположение град Кърджали, община Кърджали, Район ЖП Гара, 
Промишлена зона Изток, Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 40909.122.90 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали.  

3. Общата площ на терена на площадката от 1 178 кв.м. ще бъде разделена на следните 
зони: 

- Зона за приемане и съхранение на отпадъци; 
- Зона за предварителна обработка на ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО; 
- Зона за сортиране /нарязване, уплътняване, балиране/ на отпадъците; 
- Зона за съхранение на образувани отпадъци; 
- Административно - битова зона и кантари; 
- Товаро - разтоварна зона. 

4. Зоната за предварителна обработка включва дейности по отношение на ОЧЦМ, както 
следва - сортиране, т.е. разделяне по видове, както и нарязване, пресоване и/или 
уплътняване /балиране/ с цел постигане на по-компактна форма за транспорт. ОЧЦМ ще 
се съхраняват по вид и отделно от останалите отпадъци на площадката. За целта са 
предвидени достатъчен броя дървени палети, както и метални контейнери за 
съхранението на отпадъците от метали. 

5. 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. 

6. Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от съществуващ питеен водопровод, 
елемент от водопроводната мрежа на град Кърджали. На площадката ще бъдат 
монтирани и необходимите санитарно - битови условия, като поставяне на химична 
тоалетна, баня и осигуряване достъп до вода за санитарно - битови нужди. С питейна 
вода работниците и служителите ще бъдат осигурявани, чрез преместваеми автомати за 
минерална вода. Електроснабдяването ще се осъществи в съответствие със сключен 
договор с Електроразпределение – Кърджали.  

7. Реализирането на предложението не налага необходимост от нова или промяна на 
съществуващата пътна инфраструктура. Ще бъде използвана наличната 
инфраструктура на района. 

8. Не се предвижда ново строителство на площадката. Площадката е чакълирана и 
асфалтирана/бетонирана и за временното съхранение на отпадъците са предвидени 
необходимия брой дървени палети, метални контейнери и специални съдове. Ще се 
поставят необходимите табели за озобначаване 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.  

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 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. 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. За 
извършваните дейности на площадката ще се осигури достатъчно количество сорбент, 
който да се използва при евентуални разливи и замърсявания на площадката. На 
площадката ще бъде осигурено и нормативно регламентираното изискване за 
осигуряване на 24 - часово видеонаблюдение. 
 

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. Площадката, на която ще се изгражда планирания обект, а именно Поземлен имот /ПИ/ 

с идентификатор 40909.122.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
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Кърджали, одобрени със Заповед РД-18-66/18.10.2006г. на изпълнителния директор на 
АК, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване 
– за друг вид производствен, складов обект, номер по предходен план – квартал 146, 
парцел IX, с местонахождение град Кърджали, община Кърджали,  Район ЖП Гара, 
Промишлена зона Изток, целият с площ от 1 178 кв.м., собственост на възложителя. 
Имотът е с трайно предназначение - урбанизирана територия, начина на трайно 
ползване на терена е за друг вид производствен, складов обект, разположен е в 
индустриална зона на град Кърджали. 

2. Предлаганото обособяване на площадка за събиране, транспортиране и съхраняване 
на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/,  излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, 
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отпадъци от 
хартия, пластмаса, стъкло и други отпадъци  е добре приспособимо към зоната и 
околните терени 

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: 
 
Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 
установи, че ПИ с идентификатор № 40909.122.90 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Кърджали, с обща площ 1.178 дка, с НТП друг вид производствен, складов 
обект, в който се предвижда изграждане на площадка за събиране, транспортиране и 
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за употреба батерии и 
акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и други 
отпадъци не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 
територии, както и в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най - 
близко до имота са разположени ЗЗ „Родопи Източни” BG0001032 за опазване на природните 
местообитания, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (на приблизително 270 м) и ЗЗ 
„Студен кладенец” BG0002013 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 
766/28.10.2008г. (на приблизително 310 м). 
Инвестиционното предложение не подлежи на проверка за допустимост по чл.40, ал.2 от 

Наредбата по ОС. 

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 за изграждане на площадка за 
събиране, транспортиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, негодни за 
употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и 
други отпадъци в ПИ с идентификатор № 40909.122.90 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Кърджали, 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.   

 

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. Очаква се незначително замърсяване  с неорганизирани прахови емисии от трафика 
на МПС, обслужващи обекта. При реализирането на обекта шумовата характеристика 
на района няма да се промени, тъй като обекта се намира в индустриална зона и в 
близост до път.  
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4. Инвестиционното предложение е съгласувано с РЗИ Кърджали с писмо изх. № ПД-
349/30.08.2013г. на РИОСВ Хасково. В законоустановения срок не е получен отговор. 
РИОСВ Хасково счита, че реализацията на инвестиционното предложение няма да 
предизвика поява на отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве.  

5. Обособяването на площадката не предполага трансгранично въздействие. 
6. 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 община Кърджали – 
писмо с вх. № ОС-МП-22/10.05.2013г., засегнатото население на община Кърджали чрез обява 
във вестник „Нов живот” бр. 85 от 10 май 2013г. Към момента на представяне на 
документацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС в РИОСВ Хасково, 
в община Кърджаали, както и на интернет страницата на възложителя, не са изразени устно 
или депозирани писмено възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното 
предложение. 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 за “Изграждане/откриване на площадка за събиране, транспортиране и 
съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/, негодни за употреба батерии и 
акумулатори /НУБА/, излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, отпадъци от хартия, пластмаса, 
стъкло и други отпадъци” в гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали, Район ЖП Гара, 
Промишлена зона Изток, поземлен имот с идентификатор 40909.122.90 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали» 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: 20.09.2013г. 


