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РЕШЕНИЕ 
№ СМ-016-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, 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, 
както и получено становище на РЗИ – Смолян 
 

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 отпадъци от 
черни и цветни метали“, намиращо се в гр.Девин, 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. 

местоположение: в поземлен имот с идентификатор 20465.501.4 по кадастралната 
карта на гр.Девин, с адрес: гр. Девин - 4800, ул.”Бузлуджа” №60, с трайно 
предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – за 
друг вид производствен, складов обект, с обща площ 2856 кв.м ведно с триетажна 
сграда със застроена площ 518 кв.м 

възложител: „СЪБИ ХАДЖИЙСКИ-2012” ЕООД, гр. Девин, ул. „Ален мак” №16, 
обл.Смолян, с управител Съби Веселов Хаджийски 

 

Характеристика на инвестиционното предложение:  
 Възложителят е наемател на помещение в гореописания имот с площ от 
203,65кв.м, разположено в урбанизирана територия, съгласно представен Договор 
№40 за отдаване под наем на обект от 01.06.2012г. Предвижда се на площадката 
да бъде извършвано събиране, временно съхранение и разкомплектоване на 
излезли от употреба автомобили. Инвестиционното предложение ще се осъществи 
във вече съществуваща  площадка. Имотът е предвиден за складов обект и 
намиращата се него съществуваща постройка е подходяща за извършване на 
дейността.  Предвижда се на площадката да бъде извършено: разкомплектоване 
до 2 коли на ден; временно съхраняване - до 2 коли на месец; извършване на 
товарни дейности и извозване на събраната продукция да се осъществят един път 
месечно със специализиран транспорт. При извършване на дейността на 
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площадката ще се генерират минимални количества отпадъци с общо количество 
под 0,025 куб.м за денонощие, които ще се събират в контейнери и извозват за 
депониране на отреденото от Община Девин депо или ще се предават на 
специализирани фирми, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци по 
Закона за управление на отпадъците. Част от площадката на обекта е с твърда 
настилка от валиран пясък, а друга - с твърда бетонова настилка. Не се предвижда 
ново строителство в рамките на наетия имот и няма да се засягат други имоти в 
съседство. При реализация на инвестиционното предложение ще бъде използвана 
налична инфраструктура, включваща: 
 Пътна - не се предвижда промяна на съществуващата или изграждане на 
нова пътна инфраструктура. Площадката е разположена в покрайнините на града, 
на път без продължаващ изход от населеното место; 
 Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващата водопроводна 
мрежа на населеното място. Формираните отпадъчни води от битово - фекален 
характер ще заустват в градската канализация на гр.Девин.  
 Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии. Територията, която ще бъде засегната, не 
попада в границите на защитени зони от екологична мрежа НАТУРА 2000. 
 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 : 

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. Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващата водопроводна 

мрежа на населеното място. Формираните отпадъчни води от битово - фекален 
характер ще заустват в градската канализация на гр.Девин.   

2. Електрозахранването ще се осъществява от съществуващата мрежа на 
населеното място. 

3. Реализацията на предложението не е свързано с добив на подземни 
богатства и използване на невъзобновими природни ресурси.  

4. С реализацията на предложението не съществува риск от инциденти при 
стриктното спазване на изискванията на безопасност на труда.  

5. Формираните отпадъци ще се събират в контейнери и извозват за 
депониране на отреденото от Община Девин депо или ще се предават на 
специализирани фирми, притежаващи разрешителни за дейности с отпадъци по 
Закона за управление на отпадъците.  

6. 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, която със свое писмо с изх.№ 2508/15.08.2012г. 
изразява становище, че с реализацията на инвестиционното предложение не се 
очаква възникване на риск за човешкото здраве. 

 

ІІ. 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. Площадката се намира в поземлен имот с идентификатор 20465.501.4 по 

кадастралната карта на гр.Девин, общ.Девин, обл. Смолян, с трайно 
предназначение на територията – урбанизирана и с начин на трайно ползване – за 
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друг вид производствен, складов обект, с обща площ 2856 кв.м, ведно с триетажна 
сграда със застроена площ 518 кв.м. 

2. За транспортното обслужване на обектите ще се използва съществуваща 
пътна инфраструктура.  

3. Всички дейности ще се извършват само в рамките на съществуващата 
площадка.  

4. Качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района 
няма да бъдат засегнати от реализацията на предложението. 
 

ІІІ. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна 

среда: 
1. Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на 

защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.  
2. При реализиране инвестиционното предложение няма вероятност да окаже 

значително въздействие върху най - близо разположените защитени зони. Обектът 
се намира на около 700м от защитена зона ”Родопи Западни” за хабитатите, с код 
BG 0001030 и на около 600м от защитена зона ”Триград - Мурсалица” за птиците, с 
код BG 0002113. 

3. Не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, 
които да окажат значително отрицателно въздействие, вкл. значително 
безпокойство върху видовете, предмет на опазване в най-близко разположените 
зони.  

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 е ограничен и локален в рамките на 

имота. 
2. Въздействието при реализацията на инвестиционното намерение ще бъде 

дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му. 
3. При спазване на изискванията не се очаква неблагоприятно въздействие 

върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве. 
4. Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие . 

 

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или 

технологии: 
1. Възложителят е информирал кмета на Община Девин и обществеността за 

своето инвестиционно предложение.  
2. Към момента на издаване на решението не са изразени устно или депозирани 

писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение. 
 

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за 

опазване на околната среда /ЗООС/ 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 някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят или новият възложител 

трябва своевременно да уведоми РИОСВ, гр. Смолян. 

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, настоящото решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на 

издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение. 

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Смолян пред Министъра на околната среда и водите или пред 

Административен съд - гр.Смолян в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на 

Административно-процесуалния кодекс. 

 

Дата: 23.08.2012г. 
 

ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ  

Директор на РИОСВ - Смолян  
  

 
 
 


