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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 14.11.2016 г. Решение №
СМ-020-ПР/2016г. на Директора на РИОСВ – Смолян за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) за инвестиционно предложение: „Автокомплекс и площадка за събиране и
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и третиране
на неопасни отпадъци“ в УПИ I-010531, кв.10, м.“Кисьови говедарници“, землището на
с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян, възложител: Джамал Шерифов Чолаков - 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 14.11.2016 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 14.11.2016г.)
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РЕШЕНИЕ
№ СМ-020-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, БД ИБР –
Пловдив и БД ЗБР - Благоевград

Р Е Ш И Х:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за
инвестиционно предложение: „Автокомплекс и площадка за събиране и
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и третиране
на неопасни отпадъци“ в УПИ I-010531, кв.10, м.“Кисьови говедарници“, землището на
с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян, 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:Джамал Шерифов Чолаков,

Характеристика на инвестиционното предложение:
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автокомплекс и

площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни
превозни средства и третиране на неопасни отпадъци, разположена в УПИ І-010531,
кв.10, м. “Кисьови говедарници“ в землището на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян, с
обща площ на имота 6 дка. По данни на възложителя, автокомплексът ще се изгради
върху площ от 3.325 дка, като в него се предвижда извършване на следните
дейности: почистване и измиване на леки и товарни автомобили; смяна на гуми и
ремонт с капацитет 5 автомобила на ден; боядисване на коли – до 3 бр. коли за
месец; покупко-продажба на употребявани автомобили. В границите на имота се
предвижда и изграждане на две помещения за отдих и крайпътно заведение.
Площадката за събиране и разкомплектоване на ИУМПС ще заеме площ от 2.314
дка, като на нея ще се разкомплектоват около два – три автомобила на месец.
Предвиден е каломаслоуловител. На около 350 кв.м ще се разположи и площадка за
събиране на неопасни отпадъци. Предвижда се изграждане на склад за авточасти.
Съгласно представена актуална скица, имотът, в чийто граници ще се реализира
предложението е собственост на възложителя, представлява урбанизирана
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територия с начин на трайно ползване – производствени и складови дейности и
автокомплекс. Съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян,
водоснабдяването на обекта ще се извърши посредством водопроводно отклонение
от водопровод, който ще се изгражда за водоснабдяването на съседен имот,
собственост на възложителя. Битово -отпадъчните води, формирани от дейността
на комплекса ще се отвеждат в изгребна яма, която ще бъде обслужвана от
лицензиран оператор, като съгласно договора потребителят се задължава да
монтира преди изгребната яма каломаслоуловител и пясъкозадържател.
Транспортният достъп до обекта ще се осъществи посредством съществуващ път.
Имотът е в непосредствена близост до пътя Доспат - Девин.

Така заявеното инвестиционно предложение представлява изменение и
разширение на обект, попадащ 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 на
околната среда и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2 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:
BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение №
661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).

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.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от
Басейнова дирекция Източнобеломорски район (БД ИБР) и Басейнова дирекция
Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на
инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План
за управление на речните басейни в Източнобеломорски район и
Западнонобеломорски район (ПУРБ на ИБР и ЗБР).

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:
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1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на автокомплекс
и площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни
превозни средства и третиране на неопасни отпадъци, разположени в ПИ №010531,
м. “Кисьови говедарници“ в землището на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян. Имотът
е с променено предназначение, като е урегулиран в УПИ І-010531 за производствени
и складови дейности и автокомплекс със следните градоустройствени показатели –
максимална височина – до 10 м; Пзастр – мах. 80%; Кинт – 1.0-2.5; озеленяване –
мин. 20-40%. В автокомплека ще се извършват следните дейности: почистване и
измиване на леки и товарни автомобили; смяна на гуми и ремонт с капацитет 5
автомобила на ден; боядисване на коли – до 3 бр. коли за месец; покупко-продажба
на употребявани автомобили. В границите на имота се предвижда и изграждане на
две помещения за отдих и крайпътно заведение. Площадката за събиране и
разкомплектоване на ИУМПС ще заеме площ от 2.314 дка, като на нея ще се
разкомплектоват около два – три автомобила на месец. Същата ще бъде
бетонирана повърхност. Предвиден е каломаслоуловител. На около 350 кв.м ще се
разположи и площадка за събиране на неопасни отпадъци. Предвижда се
изграждане на склад за авточасти.

2. На площадката, предвидена за ИУМПС ще се разкомплектоват около 2-
3 коли на месец или около 30-35 т./г. ИУМПС. Извършва се оглед на МПС от
технически компетентно лице. На базата на модела и оборудването се изготвя
задание за начина и последователността на разкомплектоване.

3. Дейностите по разкомплектоване ще се извършват съобразно
определени изисквания в следната последователност: снема се акумулатора, той се
съхранява с електролита и се предава а по-нататъшно третиране на фирма
притежаваща разрешение за обезвреждане на акумулатори. В отделните канали се
отделят разделно смазочните масла, охлаждащи течности, спирачни течности и др.
Отработените масла и антифриз ще се съхраняват в метални варели. Другите
течности от разкомплектоването ще се съхраняват в подходящи съдове.
Отработените масла, съгласно сключен договор ще се предават на фирма
притежаваща решение по ЗУО за транспортиране или обезвреждане на
отработените масла. Снемат се резервоарите за втечнени газове, въздушни
възглавници и др. потенциално експлозивни компоненти и се складират до
предаването им за третиране.

4. Съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян, водоснабдяването на
обекта ще се извърши посредством водопроводно отклонение от водопровод, който
ще се изгражда за водоснабдяването на съседен имот, собственост на възложителя.
Битово -отпадъчните води, формирани от дейността на комплекса ще се отвеждат в
изгребна яма, която ще бъде обслужвана от лицензиран оператор, като съгласно
договора потребителят се задължава да монтира преди изгребната яма
каломаслоуловител и пясъкозадържател.

5. Транспортният достъп до обекта ще се осъществи посредством
съществуващ път. Имотът е в непосредствена близост до пътя Доспат - Девин. 

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

- Обезпечванена 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;

- Регламентиране и устройване на местата за събиране на различните видове
отпадъци съобразно техните особености ;

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

- Извършване на товаро - разтоварните дейности само в светлата част на деня;
- Образуваните отпадъци ще се събират и временно съхраняват разделно в

специално предназначена за целта съдове /контейнери/ до предаването им за
последващо третиране в съответствие с изискванията на ЗУО. Доставените на
площадката отпадъци се съхраняват по начин предотвратяващ тяхното смесване, а
тези, при които в резултат на атмосферни въздействия биха могли да настъпят
промени, които да променят качествата им ще се съхраняват под покрив. След
натоварване за експедиция на отпадъците, площадката на която са били
съхранявани се почиства, като отпадъка от почистването се транспортира за
третиране;

- На площадката няма да се допуска изхвърлянето на отпадъци на
нерегламентирани места.

7. 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.

8. 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 предвижда изграждане на автокомплекс и
площадка за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба моторни
превозни средства и третиране на неопасни отпадъци, разположена в ПИ № 010531,
м. “Кисьови говедарници“ в землището на с. Късак, общ. Доспат, обл. Смолян, с обща
площ на имота 6 дка.

2. Предложението ще се реализира в имот, собственост на възложителя.
Имотът е с променено предназначение на земята, като е урегулиран в УПИ І-010531
за производствени и складови дейности и автокомплекс.

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 собствеността на имота и предназначението му.

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

строителството и експлоатацията 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 BG0001030 „Родопи-Западни”.

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
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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
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. Съгласно полученото писмо, с изх.№ 3056/02.11.2016г. на РЗИ – Смолян, е
изразено писмено становище, че при спазване на действащата нормативна уредба,
реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да окаже
значително въздействие върху човешкото здраве и за него не е необходимо
извършване на ОВОС.

2. Съобразено с полученото становище с изх. № КД-04-342/08.08.2016г. на БД
ИБР - Пловдив предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ИБР за БУ
(2010-2015). 

3. Съобразено с полученото становище с изх. №П-01-164/26.09.2016г. на БД
ЗБР - Благоевград, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР за
БУ (2010-2015). Предвидените дейности няма да окажат негативно влияние върху
водите в района и върху заложените цели за поддържане на тяхното добро
състояние при спазване на посочените в становището условия и при спазване на
разпоредбите на Закона за водите.

4. Териториалният обхват на въздействие на инвестиционното предложение
ще бъде ограничен и локален в рамките на имота. Отчитайки местоположението на
предложението, на около 5 км. от с. Късак, не се очаква значително въздействие
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 изх. № ИОС-01-218/10.11.2016г. на Община Доспат е
осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по
ОВОС на интернет страницата и информационното табло на общината за период от
25.10.2016 г. – 09.11.2016 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 изх. № 215/09.11.2016г. на Кметство с. Късак, общ. Доспат
е осигурен обществен достъп до информацията по Приложение №2 от Наредбата по
ОВОС на интернет страницата и информационното табло на кметството за период



OBOC Ha ilHrepHer crpaHnLlara n rH+opMaqhoHHoro ra6no Ha KMercrBoro 3a nepnoA

ot 17.10.2016 r. - 09.11.2016 r. B pesynrar or ocilrypeHfin 14-gHeaeH ooqecreeH

Aocrbn 4o r,rH$opMallilFTa HFMa nocrbnilnn craHoBt4r4a /euspaxeHilc/MHeltAn v Ap. or
3ail HTepecoBaH n nra qa/opra Hn3aqnv.

3. Cuinacno nilcMo c BX. .Ns Kn!-1 4-575-(17)110.11.2016r., Bb3noxnrenflr e

o6nann ran$oprvaqrflra. no npnnoxeHne Ns2 or Hape46ara ga OBOC Ha BhAHo Mtlcro

,,CLleHaTa" B rlelrrr'pa Ha C. KbCax, OOul. ,[ocnar 3a nepilOAa OT 17.10.2016r.
09.11 .2016r. B pesynrar or ocrrypeHHF o6r-qecreeH Aocrbn po nHQopMaLlfiFTa He ca

nocrbnBar'14 Bb3paxeHile ulnntt craHoBt4qa or Apyril 3ailHTepecoBaHil

nnqal opraln3aqntA KbM Bb3fl oxrrenfl .

4. B cpoxa Ha o6sanBaHero il Kl'M Hacronu.ll4n MoMeHT e PI/OCB - CruonqH He ca

nocTbnBanil Bb3paxeHilfl cpeu{y peanil3aqhflTa Ha npe.qnoxeHnero.

nPil h3nbflHEHl4E HA CflEAHI4TE YCflOB]4fl:

1. Bch.{rh gefrHocrn, cBbp3aHh c r4HBecrHut4oHHoro npeAnoxeHne Aa ce h3Bbpl.lBar
B rpaHnLlrTe Ha ilMoTa n Aa He ce AonycKa 3aMbpcflBaHe Ha cbceAHil TephTopt4t4 c

1tAroea il crpoilTeflHn ornarqbqil;
2.Da He ce rqonycKa 3aMbpcFBaHe Ha noBbpxHocTHilTe il noA3eMHil Bo,qil or

4erZHocrNTe no peanh3hpaHe n eKcnJloaraqt A Ha npeAnoxeHnero'
3. [a ce npoeKTupa n v3rpa1t npeL{ilcrBareflHo cbopbxeHrae (xanovracnoy.noBnren)

3a npoil3BogcrBeHilTe ornaAbLrH14 BoAr4, SopvrrapaHn or geilnocrra Ha o6exra;
4. Orna,qrrqnre Ha nfloulapKara Aa ce rperilpar cuo6paano t43l4cKBaHilnTa Ha

3aroHa 3a ynpaBfleHne Ha ornaAbqilTe I noA3aKoHoBilTe HopMarvBHtA aKToBe;

Hacmont4omo peueHue ce omHacn caMo sa KoHKpemHo saeeeHomo npednoxenue
u e nocoqeHun My Ranaqumem. Hacmonr4omo peaaeHue He omMeHfl sadunxenuflma Ha

eb3noqumenfl 3a u3nbnHeHue Ha u3ucKeaHugma Ha 3axoua 3a ona3eaHe Ha oKonHama

cpeda /3OOC/ u dpyeu cne4uanHu saKoHu u nodsaxoHoeu HopMamueHu anmoee u He

MurG da cny)Ku Kamo ocHoeaHue 3a omnadane Ha omeoeopHocmma cbeflacHo
deilcmeat4ama HopMam ueHa yped6a.

Ha ocHoeaHue un.93, an.6 om 3OOC npu npoMnHa Ha e-bsno)Kumene, Ha

napaMempume Ha uHeecmuuuoHHomo npednoxenue unu Ha HflKott om
oflcmogmencmeama, Dpu Koumo e usdadeno Hacmonr4omo peueHue, ab3noKumenflm
unu Hoeuem eb3nonumen mpn6ea ceoeepeMeuuo da yeedontu PUOCB, ep. Cuonnu.

l1pu xoncmamupaHe Heu3nbnHeHue Ha ycnoeusma u MepKume e peueHuemo,
euHoeHume nuqa Hocnm omeoeopHocm no un. 166, m. 2 om 3axona 3a ona3eaHe Ha

oKonHama cpeda.
Ha ocHoeaHue un.93, an.7 om 3OOC, Hacmoflt4omo pe.aeHue ey6u npaeHo

deilcmeue, aro e cpox 5 eoduuu om damama Ha usdaeauemo My He e sanoqHano
oc'bt4ecmeneaHemo Ha uHeecmuquoHHomo npednoxeHue.

Peueuuemo MoKe da 6ude o6xaneano qpe3 PUOCB-CMInnH nped Munucmupa Ha

oKonHama cpeda u eodume u/unu nped AduuuucmpamueeH cud - ep.Cuonnu e 14'dneeex
cpor om cuofit4aeaHemo My Ha 3auHmepecoeaHume nuqa no peda Ha

Ad n un uc m pam ue Ho-n po qecyan n us xodexc.

Eara'.14.11 .2016r.

I4HX. EKATEP]4HA I' /i

,Qu pe xmop u a P 14 O C B-Cu on n u
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	Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.



