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СЪОБЩЕНИЕ  

за обществен достъп за постановено Решение за преценяване на необходимостта 
от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за 

инвестиционно предложение. 

Съгласно чл.8, ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда, Регионална инспекция по околната 
среда и водите – Смолян съобщава за постановено на 08.12.2016 г. Решение №
СМ-023-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на 
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС 
и събиране и третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА“, в 
ПИ с идентификатор 80371.243.4.3, ул. „Чая“ №1, гр.Чепеларе с възложител: „МИК 
2010“ ЕООД, ул. „Мурджовска“ №6, гр. Чепеларе, обл. Смолян, управител Иван 
Филипов - да не се извършва ОВОС. Решението е поставено за обществен достъп 
на информационното табло в сградата на РИОСВ - Смолян (партер) на адрес ул. 
„Дичо Петров" №16, на 08.12.2016 г. за период от 14 дни.

Решението се намира и в отдел „Превантивна дейност", дирекция 
„Контролна и превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за 
достъп до обществена информация. 

(публикувано на 08.12.2016г.)
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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-023-ПР/2016г. 

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда 

На основание чл. 93, ал.1, т.1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната 
среда (ЗООС), 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 Закона 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 (Наредба за ОС), писмена 
документация от възложителя по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата по ОВОС и 
по чл.10, ал.1 и 2 от Наредба за ОС, както и становища на РЗИ – Смолян  

Р Е Ш И Х: 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Площадка за разкомплектоване на ИУМПС и 
събиране и третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА“, в 
ПИ с идентификатор 80371.243.4.3, ул. „Чая“ №1, гр.Чепеларе, което няма 
вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда, както и върху природни местообитания, популации и 
местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони. 

възложител: „МИК 2010“ ЕООД, ул. „Мурджовска“ №6, гр. Чепеларе, обл. 
Смолян, управител Иван Филипов. 

Характеристика на инвестиционното предложение: 
Инвестиционното предложение предвижда обособяване на „Площадка за 

разкомплектоване на излезли за употреба на моторни превозни средства (ИУМПС) и 
събиране и третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба 
батерии и акумулатори (НУБА)“. Площадката се намира в регулационните граници 
на гр.Чепеларе и на нея ще се извършват дейности по разкомплектоване на излезли 
от употреба моторни превозни средства, както и третиране на отпадъци от хартия, 
пластмаса, стъкло, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 
негодни за употреба батерии и акумулатори. Водоснабдяването и 
електроснабдяването на площадката ще се извърши от съседен имот. На 
площадката ще се изгради каломаслоуловител за пречистване на дъждовните води. 
Битовите отпадъчни води и тези от площадката ще се събират във водоплътна 
изгребна яма. До площадката има осигурен пътен достъп.  

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, 
т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скраб, включително на скраб от моторни 
превозни средства“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване 
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на околната среда и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи 
на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда (ОВОС). 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от 
Закона за биологичното разнообразие и 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, поради което подлежи на оценка за съвместимост. 

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, 
не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените 
територии и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за 
биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: 

 BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № 
РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.), 
отстояща на около 2,69 км. 

На основание чл.40, ал.3 от Наредбата за ОС е извършена преценка за 
вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение 
върху защитените зони. Съгласно чл.40, ал.4 от Наредбата за ОС, след анализ на 
представената информация и въз основа на критериите по чл. 16 от Наредбата по 
ОС, преценката на компетентния орган е, че настоящето инвестиционно 
предложение няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху природни 
местообитания, популации и местообитания на видове (включително птици), 
предмет на опазване в горепосочената защитена зона. 

Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за ОВОС е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян.  

М О Т И В И : 

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 намерение предвижда преустройство на 
селскостопанска сграда (бивш обор) в площадка за събиране, сортиране и временно 
съхраняване на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, ИУЕЕО, НУБА и 
разкомплектоване на ИУМПС.  

2. Дейностите, които ще се извършват с придобитите отпадъци попадат в 
определенията по Допълнителните разпоредби на ЗУО - § 1 т. 27 „Предварително 
съхранение” и т. 41 „Събиране”. Срокът на предварителното съхранение на 
придобитите отпадъци няма да надвишава 3 месеца за всеки отделен вид. 
Транспортът на придобитите отпадъци от района на община Чепеларе ще се 
извършва с автомобили собственост на „МИК 2010’’ ЕООД.

3. Площадката представлява застроен със стопанска сграда обор, който 
не се използва по предназначение, дворно пространство с недрениращо асфалтово 
покритие, с което се осигурява опазване на почвата. Имотът е ограден с телена 
ограда и портал. На площадката ще се извършват товарно - разтоварни работи при 
събиране на отпадъчните материали и преди експедицията им за третиране. 
Товаренето и разтоварването на материалите ще се извършва с палетна количка и 
на ръка. Хартията, пластмасовите отпадъци, битовото електрическо оборудване и 
всички останали материали ще се съхраняват в насипно състояние под покрив в 
сградата на бившия обор.  
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4. На площадката няма да се допуска смесване на отпадъците, като се 
осигурява безопасното им съхранение до транспортирането им за по-нататъшно 
третиране. Предвижда се третиране на следните отпадъци по кодове, както следва: 

- 15 01 02 - пластмасови опаковки 
- 15 01 07 - стъклени опаковки 
- 16 01 - Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт 

(включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на 
излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка (с 
изключение на 13, 14, 16 06 и 16 08) 

- 16 01 03 - излезли от употреба гуми 
- 16 01 04 - излезли от употреба превозни средства 
- 16 01 06 - излезли от употреба превозни средства, които не съдържат 

течности или други опасни компоненти 
- 16 01 07 - маслени филтри 
- 16 01 10 - компоненти, съдържащи живак 
- 16 01 11 - спирачни накладки, съдържащи азбест 
- 16 01 12 - спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 
- 16 01 13 - спирачни течности антифризни течности, съдържащи опасни 

вещества 
- 16 01 14 - излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 13 
- 16 01 17 - черни метали 
- 16 01 18 - цветни метали 
- 16 01 19 - пластмаси 
- 16 01 20 - стъкло 
- 16 01 22 - компоненти, неупоменати другаде 
- 20 01 01 - хартия и картон 
- 20 01 02 - стъкло 
- 20 01 11 - текстилни материали 
- 20 01 35 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни 
компоненти (3) 

- 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 
20 1 39 – пластмаси 
5. Водоснабдяването и електроснабдяването на площадката ще се 

извърши от съседен имот. На площадката ще се изгради каломасло-уловител за 
пречистване на дъждовните води. Битовите отпадъчни води и водите от площадката 
ще се събират във водоплътна изгребна яма.  

6. Транспортният достъп до обекта ще се осъществи посредством 
съществуващ път. Имотът граничи с отклонение на път /II-86/Асеновград-Смолян. До 
обекта има удобен транспортен достъп, който се осигурява от асфалтиран път с 
габарит 4 м. и асфалтирано отклонение към стопанските сгради около обекта. 

7. Предвид характера и извършваните дейности на площадката не се 
очаква използването на природни ресурси. 

8. За настоящото инвестиционно предложение са предложени следните 
мерки, целящи намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда: 

- Обезпечаване на площадката с непропусклива повърхност; 
- Въвеждане на стриктна организация и отчетност по приемане на отпадъците;  
- Всички дейности на площадката ще се извършват при спазване на нормите за 

безопасност на труда и опазване на околната среда; 
- Организиране на дейностите по товарене и разтоварване на ИУМПС с 

повишено внимание към запазване целостта на резервоарите за течности и 
тръбопроводите; 
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- Регламентиране и устройване на местата за събиране на различните видове 
отпадъци съобразно техните особености ; 

- Обезпечаване на обекта със съдове за събиране на разливи; 
- Осигуряване на подходящи съдове за временно съхраняване на маломерни 

отпадъци, в т.ч и НУБА; 
- Отделяне на акумулаторите от ИУМПС преди подреждането им на 

площадката за временно съхранение; 
- Извършване на товаро - разтоварните дейности само в светлата част на деня;  

9. При спазване на нормативните изисквания и заложените мерки за 
ограничаване на отрицателните въздействия върху околната среда, не се очаква 
замърсяване и дискомфорт върху околната среда. 

10. При реализация на дейността не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на технологичната дисциплина и изискванията на безопасност 
на труда. 

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 ще се реализира в ПИ с идентификатор 
80371.243.4.3, със застроена площ 118 кв.м. и адрес ул. „Чая“ №1, гр.Чепеларе. 

2. Селскостопанската сграда, която ще се приспособи за нуждите на 
предложението е наета със договор за наем от 03.10.2016 г., между Община 
Чепеларе и фирма „МИК 2010’’ ЕООД за срок от 3 години. Сградата е с 
идентификатор № 80371.243.4.3 по плана на град Чепеларе със застроена площ 118 
кв.м.  

3. С реализацията на предложението не се налага изграждане на нова или 
промяна на съществуващата пътна инфраструктура.  

4. Изборът на местоположението на инвестиционното предложение е направен 
съобразно предназначението на имота и наличието на обслужваща техническа 
инфраструктура. 

5. Всички дейности ще се извършват в границите на имота.  
6. Не се очаква да бъдат засегнати обекти от културното наследство при 

реализацията на обекта. 
7. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района 

не се очаква да бъдат засегнати, при спазване на условията и мерките, заложени в 
съгласувателните документи на специализираните компетентни органи. 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 
среда: 

1. Предложението ще се реализира извън обхвата на защитени зони, поради 
което няма вероятност от пряко увреждане и/или унищожаване, включително и 
фрагментиране на природните местообитания и местообитания на видове, вкл. 
птици, предмет на опазване в защитените зони от мрежата „НАТУРА 2000“, както и 
върху най-близко разположената защитена зона BG0002105 „Персенк”. 

2. Предвид местоположението и характерът на предложението, няма 
вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
значителна по степен фрагментация на местообитания на видове и прекъсване на 
биокоридорни връзки, с което да се наруши кохерентността на мрежата Натура 
2000. Няма вероятност да бъде нарушен благоприятния природозащитен статус на 
местообитанията или видовете, предмет на опазване в най-близко разположената 
защитена зона. 

3. С реализацията на предложението, не се предполага генериране на емисии 
и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху 
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природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на 
опазване в защитени зони. 

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до 
кумулативно въздействие със значителен ефект върху видовете и местообитанията, 
вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, спрямо 
процедирани и одобрени до момента планове, програми, проекти и/или 
инвестиционни предложения.  

ІV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, 
засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, 
големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 

1. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение 
ще бъде ограничен и локален в рамките на имота.  

2. Съгласно получено писмо с изх.№ 3225/29.11.2016г. на РЗИ – Смолян е 
изразено писмено становище, че реализацията и експлоатацията на 
инвестиционното предложение няма да окаже значително въздействие върху 
човешкото здраве и за него не е необходимо извършване на ОВОС. 

3. Предложението не попада в обхвата на санитарно-охранителни зони на 
източници за питейно-битово водоснабдяване, поради което не генерира риск от 
въздействие върху човешкото здраве по пътя на водите. 

4. Предвид местоположението на площадката, не се очаква шумът и емисиите 
от дейностите да имат неблагоприятен ефект върху населението. 

5. При стриктно спазване на изискванията на екологичното законодателство и 
заложените мерки за ограничаване на отрицателните въздействия не се очаква 
неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. 

6. Продължителността на въздействие съвпада с продължителността на 
експлоатация на обекта. 

7. По време на експлоатацията на обекта, въздействията могат да се 
определят като локални, обратими и управляеми. 

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

1. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-1084-(7)/02.12.2016г. на община Чепеларе, е 
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по 
ОВОС на интернет страницата и информационното табло на общината за период от 
16.11.2016 г. – 30.11.2016 г. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп 
до информацията няма постъпили становища /възражения/мнения и др. от 
заинтересовани лица/организации. 

2. Съгласно писмо с вх. № КПД-14-1084-(8)/07.12.2016г., възложителят е 
обявил информацията по приложение №2 от Наредбата за ОВОС за периода от 
16.11.2016г. – 30.11.2016г. В резултат от осигурения обществен достъп до 
информацията не са постъпвали възражения и/или становища от други 
заинтересовани лица/организации към възложителя. 

3. В срока на обявяването и към настоящия момент в РИОСВ – Смолян не са 
постъпвали възражения срещу реализацията на предложението. 

ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. Всички дейности, свързани с инвестиционното предложение да се извършват 
в границите на имота и да не се допуска замърсяване на съседни територии с 
отпадъци; 

2. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от 
дейностите по реализиране и експлоатация на предложението. 



3. [a ce npoeKrnpa n n3rpaAn npeqilcrBarenHo cbopbxeHne (xanoruacnoynoBnren)

3a npeL{klcTBaHe Ha BaflexHilTe BoAt4;

4. Orna,quqnre Ha nnou{aAKara Aa ce rperrpar cuo6pasuo l43t4cKBaHnflTa Ha

3axoua 3a ynpaBfleHile Ha oTna,qbqilTe h noA3aKoHoBilTe HOpMaTilBH14 aKTOBe;

Hacmonu4omo peweHue ce omHace caMo sa KoHKpemHo 3afleeHomo npednoxeuue
u e noco.tenun iy Kanarlumem. Hacmost4omo peueHue He omMeHfl sadunxeuuflma Ha

ebgneKumenn 3a u3nbnHeHue Ha u3ucKeaHunma Ha 3axoua 3a ona3eaHe Ha oKonHama

cpeda /3OOC/ u dpyeu cne\uanHu 3aKoHu u nodsaxoHoau HopMamueHu aKmoee u He

Moxe da cnqKu Kamo ocHoeaHue ga omnadane Ha omeoeopHocmma cbenacHo

deilc me at4am a Hop M am u e Ha YPed6a.
Ha ocHoeaHue qn.93, an.6 om 3OOC npu npoMeHa Ha eb3no)Kumenfl, Ha

napaMempume Ha uHeecmur4,uoHHomo npednoxenue unu Ha Hsnou om

o1cmonmencmeama, f,pu Koumo e usdadeno Hacmont4omo peueHue, eb3noKumenem
unu Hoeusm eb3noKumen mpn6ea ceoeepeMeHHo Aa yeedouu PWOCB, ep. Cuonnn.

llpu xoncmamupaHe HeugnbnHeHue Ha ycnoeugma u MepKume e peueHuemo'

euHoeHume nuqa Hocsm omeoeopHocm no un. 166, m. 2 om 3axona 3a ona3eaHe Ha

oKonHama cpeda.
Ha ocHoeaHue qn.93, an.7 om 3OOC, Hacmoflt4omo peueHue ey6u npaeHo

deilcmeue, a1o e cpox 5 eodunu om damama Ha usdaeanem.o My He e 3anoqHano

ocbt4ecmeeeaHemo Ha uHeecmuquoHHomo npednoxeHue-
Peuenuemo Mo,G da 6ude o6xaneauo epe3 PI4OCB-CrvronflH nped Munucmupa Ha

oKonHama cpeda u eodume u/unu nped AdmunucmpamueeH cu)'ep.Cuonnn e 14'dueeen
cpol om cuo6u4aeaHemo My Ha 3auHmepecoeaHume nu4a no peda Ha

Admu n ucm pam ue Ho-n po qecyan u us xodexc.

,[ara:08.12.2016r.

14HX. EKATEPI4HA TMXEBA
,Qu pe xmop H a P n OC B-C uon n n


