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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-005-ПР/2012г. 

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

Р Е Ш И Х: 
 

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за 
инвестиционно предложение: „Площадка за събиране, временно съхранение и 
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и склад за 
изкупуване на черни и цветни метали”, намиращо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.926.189, УПИ-ІV, кв.95 а, по плана на гр. Смолян, кв. Устово, 
обл. Смолянска, 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: „Томов - Трейд” ЕООД, Булстат: 120609508, гр. Смолян, ул. 
„Момчил юнак” №2, управител – Георги Николаев Томов. 
 

Характеристика на инвестиционното предложение:  

 Предвижда се обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от 
употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и склад за изкупуване на черни и 
цветни метали. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е с 
идентификатор 67653.926.189, с начин на трайно предназначение – урбанизирана 
територия, и начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. 
Със Заповед №120/29.12.2011г. на Кмета на Община Смолян е одобрен ПУП – ПРЗ, 
в кв. 95а, по плана на гр. Смолян, кв. Устово, като се предвижда изменение на 
дворищната регулация на УПИ І – за разширение на ЗККЕ „Комуна”, с образуване на 
нов УПИ ІV – „За производствени и складови дейности” с максимална застроена 
площ – 347 кв.м и следните градоустройствени параметри: височина – до 10м.; Кинт 
– 2,5; плътност на застрояване – до 80 % и озеленяване – 20 %. Обектът ще се 
изгради върху територия в регулация, отредена като промишлен терен.  
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В границите на имота е предвидена открита, бетонирана и оградена 
площадка, закрито помещение и пункт за изкупуване на черни и цветни метали. 
Предмет на предложението са следните дейности: изкупуване, транспортиране, 
временно съхраняване, предварително третиране, разкомплектоване, 
оползотворяване и търговия на едро и дребно с черни и цветни метали, както и на 
свързаните с тях отпадъчни продукти. Предвижда се разкомплектоване на около 30 
автомобила за месец. 
 

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитени зони и 

защитени територии. 

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. 
 

 

І. М О Т И В И : 

1. С реализацията на предложението не се предполага значително 
въздействие върху компонентите и факторите на околната среда предвид 
местоположението (инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизирана 
територия, отредена за промишлени нужди), капацитета  и локалния мащаб на 
въздействие (в границите на имота). 

2. В представената информация са разгледани мерки за намаляване на 
отрицателните въздействия върху околната среда, а именно:  

 площадката ще бъде с непропусклива повърхност и ще е оградена; 

 част от дейностите ще се извършват в закрито помещение; 

 за пречистване на площадковите води, формирани при 
разкомплектоването на ИУМПС ще се изгради каломаслоуловител.  

 образуваните течни отпадъци ще се събират и временно съхраняват в 
специално предназначена за целта съдове /контейнери/ до предаването 
им за последващо третиране в съответствие с изискванията на ЗУО; 

 ще се осигури разделното складиране на отпадъците на достатъчно 
разстояние едни от други;  

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

3. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата 
пътна инфраструктура. Обектът граничи с път. Площадката, върху която ще се 
извършва дейността е асфалтирана, електроснабдена, водоснабдена. 

4. С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат интереси на 
съществуващи ползватели. Предложението ще се реализира в имот, отдаден под 
наем на възложителя. 

5. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер 
на въздействие. 

6. Инвестиционното предложение ще се реализира извън границите на 
защитена територия, съгласно Закона за защитените територии. 

7. Предвид характера и местоположението на представеното инвестиционно 
предложение, преценката на компетентния орган е, че при реализацията му няма 
вероятност от значително отрицателно въздействие върху най–близко 
разположената защитена зона „Родопи Западни”, с код BG 0001030 (отстояща на 
около 4,9 км). 

8.  С реализирането на инвестиционното намерение няма вероятност да бъде 
нарушен благоприятния природозащитен статус на местообитанията или видовете, 
предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона. 
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9. Инвестиционното предложение не генерира отпадъци или емисии, които при 
експлоатацията могат да увредят местообитания или популации на защитени видове. 

10. 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.  

11. Съгласно чл.7, ал.2, т.2, буква „б” от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на въздействието върху околната среда е проведена 
консултация с РЗИ – Смолян. 

 
 

ІІ. УСЛОВИЯ И МЕРКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.8, АЛ.1, Т.6 ОТ НАРЕДБАТА ПО ОВОС, 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ 

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ И МЕРКИ: 

 
1. Площадката да отговаря на необходимите условия, съгласно Приложение 2 

към чл.9, 17 и 19 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от 
излезли от употреба моторни превозни средства и условията, съгласно приложение 6 
към чл.35, ал.1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и 
електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване; 

2. Да не се допуска смесване на отпадъци, като се осигури безопасното им 
съхранение до предаването им за по-нататъшно третиране; 

3. При възникване на аварийни ситуации незабавно да се информира РИОСВ 
– Смолян; 

4. Да не се допуска предизвикване на шум в околната среда над граничните 
стойности, определени с Наредба №6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната 
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните  стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка 
на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху 
здравето на населението. 

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

 
 

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. 

 
 

дата на издаване: 
19.03.2012г. 
 
 
 
 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  

 


