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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-035-ПР/2010 г. 

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. 31, ал.4 от Закона за биологичното разнообразие, 
чл.2, ал.1, т.3 „а” и ал.3, чл.8, т.2, уведомление по чл.10 и чл.40, ал.3 и 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, представената писмена документация по Приложение 
№2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда. 

 

 

Р Е Ш И Х: 

 

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда  

за инвестиционно предложение: „Складова база за черни и цветни метали” 

местоположение: ПИ № 67653.926.79 и 926.188, кв.95а по плана на гр. Смолян, кв. 

Устово, обл. Смолянска 

възложител: Илия Николов Томов, гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски” №7 

характеристика на инвестиционното предложение: Предложението предвижда 

разкриване на складова база за изкупуване на черни и цветни метали,  намиращо се 

в ПИ № 67653.926.79 и 926.188, кв.95а по плана на гр. Смолян, кв. Устово, обл. 

Смолянска. Площадката, на която ще се осъществява дейността заема площ от 

1907 кв.м. и е разположена в промишлената зона на кв. Устово, като в близост няма 

жилищни сгради. Складовата база е асфалтирана и оградена. На площадката ще се 

извършва изкупуване, сортиране и временно съхраняване на отпадъци от черни и 

цветни метали.  

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени 

територии и защитени зони и не граничи с такива.  

 

Ivan
Rectangle



 ٭

 
 

2/3 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, „д” от Приложение 

№2 на Закона за опазване на околната среда и подлежи на преценяване на 

необходимостта от ОВОС. 

 
 

М О Т И В И : 
 

1. С реализацията на предложението не се предполага значително 
въздействие върху компонентите на околната среда поради неголямата му площ, 
локалния мащаб на въздействие (в границите на имота) и характера на територията. 
Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана територия, отредена 
за промишлени нужди. В представената информация са разгледани мерки за 
намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, а именно:  

 мястото на събирането и временното съхраняване е с непропусклива 
(асфалтова) настилка; 

 теренът ще бъде заграден с подходяща ограда с подходяща височина, 
което би възпрепятствало разпиляването на отпадъците извън 
площадката и замърсяването на съседни територии; 

 площадката ще бъде ясно обозначена с табели и отделена от 
останалите съоръжения в обекта;  

 събраните отпадъци ще се предават на специализирани фирми за по – 
нататъшното им третиране. 

 на площадката няма да се допуска смесване на отпадъците; 

 всички дейности, свързани с работния процес ще се изпълняват при 
стриктно спазване на правилника за безопасност и охрана на труда. 

 
2. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата 

пътна инфраструктура, тъй като обектът граничи с път.  
3. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат интереси на 

съществуващите ползватели. Предложението ще се реализира в имот, собственост 
на възложителя.  

4. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер 
на въздействие при преминаването на всички етапи на изпълнение и експлоатация. 

5. Предложението няма да засегне защитени територии и не граничи с такива 
по смисъла на ЗБР.  

6. Инвестиционното предложение няма да засегне местообитания 
приоритетни за опазване на защитена зона „Родопи Западни”, която се намира най-
близо до площадката. Реализацията на предложението няма да засяга места на 
обитание, почивка, хранене и размножаване на животински видове, предмет на 
опазване на защитените зони.  

7. РИОКОЗ Смолян е издала санитарно становище за съгласуване на 
инвестиционното предложение с изх. № 4549/21.11.2008г. 

8. Възложителят е информирал Община Смолян и обществеността за своето 
инвестиционно предложение. Към момента на издаване на решението няма сведения 
за получени устно или депозирани писмени възражения срещу реализацията на 
инвестиционното предложение по законосъобразност.  
 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

 
1. Да се обособи оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по 

време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците. 



 ٭

 
 

3/3 

2. Да не се допуска смесване на отпадъци, като се осигури безопасното им 
съхранение до предаването им за понататъшно третиране. 

3. Всички дейности, свързани с работния процес да се изпълняват при 
стриктно спазване на правилника за безопасност и охрана на труда. 

4. При възникване на аварийни ситуации незабавно да се информира РИОСВ - 
Смолян. 

5. Да не се приемат отпадъци,  замърсени с опасни химични вещества и 
радиоактивни материали. 

6. Да се води стриктна документация на постъпилите отпадъци, както и на 
предадените за по-нататъшна обработка. 

7. Да не се допуска замърсяване с отпадъци на терените извън границите на 
площадката. 

8. Строителните и битови отпадъци по време на етапите на строителство и 
експлоатация да се третират по подходящ начин. 

 
 

Настоящото решение 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. 

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. Смолян до 1 месец след настъпване на измененията.  

Решението може да бъде оспорено в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната 

среда и водите по реда на чл.81, ал.1 от АПК или в 14 – дневен срок пред Административен съд  

гр.Смолян по реда на чл.145, ал.1 от АПК. 

 
 
 
 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 

27.09.2010г. 

 


