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Р Е Ш Е Н И Е № ХА – 98 ПР/2015 г. 
 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда 
 
на основание чл. 93, ал. 1 във връзка с ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната 
среда, чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31 ал. 4 и ал. 6 от Закон 
за биологичното разнообразие (ЗБР), 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 за ОС) и въз основа на представената писмена документация от възложителя по 
приложение № 2 към чл. 6, от Наредбата за ОВОС и чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС, 
както и получени становища от РЗИ–Хасково 

 

Р Е Ш И Х 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно 
предложение за «Преустройство на съществуваща работилница за алуминиева дограма в 
цех за производство на торови смески и пристройка към нея» в ПИ № 010062, м. ”Любимец”, 

землището на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково, което няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху околната среда, природни местообитания, 
популации и местообитания на видове и човешкото здраве. 

 

Възложител: “Триада - хим” ООД 
 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща 

работилница за алуминиева дограма в цех за производство на торови смески и пристройка 
към нея в ПИ № 010062, м. ”Любимец”, землището на гр. Любимец.  

Производството ще представлява механично смесване на уреа /азотен тор/, 
диамониев фосфат, моноамониев фосфат, калциев фосфат, калиев хлорид, калиев сулфат в 
определено процентно съотношение. Суровината се доставя в торби от 50 до 500 кг. под 
навес. На машина за смилане първоначално става премилане с оглед постигане на 
минимален размер на частиците. Тук става и процентното дозиране. След това с мотокар се 
зарежда миксер със шнеков механизъм в линията за производство. Суровината постъпва в 
гранулатор, където с овлажняване се постига оформяне на гранулите. По технологичния ред 
следва изсушаване на продукта, като тук топлоносител за процеса е пещ с мощност до 0,4 
MW на твърдо гориво. С помощта на вентилатор димните газове от пещта се прекарват през 
сушилнята. От тук изсушените гранули постъпват в охладител, където става обдухване с 
околен въздух. Следва отнемане на праха от гранулите посредством сито. Отделения прах 
от сушилнята и от ситото се улавят посредством вентилатор в циклон. Периодично този прах 
се добавя в миксера към шнека, като по този начин от производството няма отпадък торове. 
За предотвратяване на поемане на влага се нанася покритие от талк – механично овалване 
на гранулите в барабан за покритие. Между отделните машини суровината се доставя с 
транспортни ленти. Последната операция по технологичния ред е пакетиране в 50 кг. чували 
с помощта на опаковъчна машина или директно насипване на готовия продукт в 500 кг. /биг-
бег/ опаковки. Готовата продукция ще се експедира в склад в съседно хале – собственост на 
инвеститора. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 6, буква „а” от Приложение 2 на 
ЗООС и съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия, инвестиционното предложение подлежи на 



2 

 

процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На основание чл. 
93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - 
Хасково.  

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 за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 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. 

 

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. Преустройството на цеха ще представлява монтиране на производствени машини на 

бетонни фундаменти в цеха, така, че готовата продукция излиза до изхода на цеха и с 
мотокар се складира в съседно хале, намиращо се до цеха. Производителността на 
оборудването е 2 тона на час готова продукция. Торовите смески, които ще се 
получават ще са в количество около 3000 тона годишно. Складът за съхранение на 
суровините и готовата продукция ще бъде с капацитет 75 тона.  

2. Използваните суровини ще бъдат: 

 уреа /азотен тор/ - 750 тона; 

 диамониев фосфат – 750 тона; 

 моноамониев фосфат – 750 тона; 

 калциев фосфат, калиев хлорид, калиев сулфат – по 250 тона, общо 750 тона. 
3. Димните газове от пещта ще влизат директно в сушилня, където ще се изсушава 

готовия гранулат и чрез затворена вентилационна система ще се отвеждат в циклон 
за обезпрашяване и обездимяване, а от там в комин . 

4. Процесите ще се извършват в затворени обеми, което не налага локално 
вентилиране. Почистването на технологичното оборудване ще става по сух способ 
във време на профилактика или престой. Отпадъци от производството се очакват като 
полиетиленови чували, хартиени, картонени опаковки. Няма отпадък от торовете при 
механичното им смесване и пакетиране на готовия продукт. 

5. Битовите отпадъци от персонала на цеха ще се събират в отделен съд за смет и ще 
се извозват от фирмата обслужваща град Любимец. 

6. Водоснабдяването на обекта ще бъде от помпа с хидрофорна система, отпадъчни 
води от производството не се очакват. Обектът е влкючен към градската 
канализационна система. 

7. При спазване на режима на работа и при поддържане на машите за производство на 
торови смески в изправност не би следвало да се появи дискомфорт на околната 
среда и рискът от инциденти ще бъде сведен до минимум. 

 

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 бъде осъществено ПИ № 010062, м. ”Любимец”, 

землището на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково. 
2. Имотът е взет под наем от възложителя съгласно Договор за наем Акт 98 т. И рег. 

4651/2015 г. Имотът е с площ 2.278 дка и е отреден за производствена дейност, в него 
съществуващата сграда ще се преустрои за цех за производство на торови смески.  

3. Дейността ще бъде ограничена върху разглежданият имот, поради което не се очаква 
въздействие върху земеползването и почвите в района. 
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4. 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: 
1. Въз основа на представената от възложителя информация и на направената 

справка се установи, че ПИ № 010062, площ 2,278, НТП стопански двор в 
землището на гр. Любимец, в който се предвижда преустройство на 

работилница в цех за торови смески 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 е 

разположена защитена зона BG0000578 „Река Марица”, приета от МС с 
Решение № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания 
(приблизително 230 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 за преустройство на работилница 
в цех за торови смески в ПИ № 010062, площ 2,278, НТП стопански двор в 

землището на гр. Любимец, 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. Съобразно представената документация и информация за ИП и получените в хода на 

процедурата становища от компетентни органи, осъществяването на инвестиционното 
предложение няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху 
компонентите на околната среда. 

2. Продължителността на въздействието съвпада с продължителността на експлоатация 
на обекта и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект. 

3. Съгласно становище на РЗИ - Хасково с изх. № РД-02-1349/28.09.2015 г. не се 
предполага риск за здравето на населението. Обектът не следва да попада в СОЗ 
съгласно изискванията на Наредба №3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за 
проучване, проектиране и експлоатация на санитарно-охранителни зони на действащи 
водоизточници. 

4. При реализацията на инвестиционното предложение и последващата експлоатация 
не се очаква трансгранично въздействие. 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: 
1. Съгласно изискванията на чл. 4 от Наредбата за ОВОС Община Любимец е 

уведомена за инвестиционното предложение. 
2. Възложителят е предоставил изготвената информация по приложение № 2 на кмета 

на Община Любимец, в изпълнение изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за 
ОВОС. В тази връзка: 

 Община Любимец уведомява РИОСВ-Хасково с писмо изх. № Л-3467#1/25.09.2015 г., 
че за периода от 08.09.2015 до 22.09.2015 г. в Общинска администрация – Любимец 
са постъпили писмени становища от заинтересувани лица относно информацията по 
Приложение № 2 за инвестиционното предложение.  

 В тази връзка е направена втора консултация по компетентност с РЗИ-Хасково. 
Съгласно тяхно становище с изх. № РД-02-1349#3/25.11.2015 г. не би следвало да 
има риск за човешкото здраве при реализирането на инвестиционното предложение. 

 
 
 



4 

 

3. В РИОСВ-Хасково е постъпил сигнал за замърсяване на атмосферния въздух. В тази 
връзка е извършена проверка и е съставен констативен протокол № 990/16.10.2015 г. 
с който е констатирано, че има монтирани машини и съоръжения за производство на 
торови смески и в предходни дни е извършвана производствена дейност. Дадено е 
предписание да не се извършва производствена дейност в нормален или пробен 
режим до въвеждане на обекта в експлоатация по реда на ЗУТ. 

 

При спазване на следните условия: 
 

1. Височината на изпускащото устройство /комин/ да отговаря на изискванията на 
чл. 4 от Наредба №1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии /обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г./. 

2. Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 16 от Закона за чистота на 
атмосферния въздух да се извърши измерване на праховите емисии, като 
нормирането се извърши съгласно чл. 11 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за 
норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в 
атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /обн., 
ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г./. 

 
Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в 

посочения му обхват. 

Настоящото решение за «Преустройство на съществуваща работилница за 
алуминиева дограма в цех за производство на торови смески и пристройка към нея» в ПИ 
№ 010062, м. ”Любимец”, землището на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково не 
отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на 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. 

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС при промяна на възложителя, на параметрите 
на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било 
издадено настоящото решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, 
възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по 
околна среда (РИОСВ-Хасково). 

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. 

Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите 
и Административен съд Хасково, чрез Директора на РИОСВ-Хасково в 14 - дневен срок от 
съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс. 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР ИЛИЕВ 
Директор на Регионална инспекция  
по околната среда и водите град Хасково  
 
 

Дата: 02.12.2015 г. 


