
Представено от „ФУЛМЕД” ЕООД уведомление за „Площадка за събиране и 

временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване (ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); събиране и 

предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) и излезли от 

употреба моторни превозни средства (ИУМПС)“ в ПИ с идентификатори 46292.104.4 и 

46292.104.5 в местността „Стопански двор”, в землището на село Манастир, община Хасково 

 

Във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ПД - 

1151/19.08.2020г. и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване 

на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) РИОСВ – Хасково Ви 

информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от ЗООС: 

За инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за изкупуване, временно 

съхраняване и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали, негодни акумулаторни 

батерии, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) отпадъци от излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства” в поземлени имоти № 104004 с площ 0,960 дка и № 

104005 с площ 0,774 дка, в местността „Стопански двор”, в землището на село Манастир, 

община Хасково с възложител „ЕРКО МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД е проведена процедура и 

издадено Решение № ХА – 56 ПР/2012г. на Директора на РИОСВ – Хасково с характер „да не се 

извършва“ ОВОС. „ЕРКО МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД е извършвал дейности по третиране на 

отпадъци на цитираната площадка през периода от 2013г. до 2017г., като е притежавал 

разрешение за дейности по третиране на отпадъци РЕШЕНИЕ № 14-ДО-216-00 от 28.10.2013 г. 

издадено от РИОСВ – Хасково по реда на ЗУО. На основание чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО е 

издадено РЕШЕНИЕ № 14 - ДО- 216- 01 от 21.04.2017г. за прекратяване на действието на 

разрешение за дейности по отпадъците на РЕШЕНИЕ № 14-ДО-216-00 от 28.10.2013 г.на 

„ЕРКО МЕТАЛ ИНВЕСТ” ЕООД за цитираната площадка. 

В поземлен имот с идентификатор 46292.104.4 с площ 0,960дка има съществуваща 

масивна сграда-склад с площ 292 м2. В поземлен имот с идентификатор 46292.104.5 с площ 

0,774дка има съществуваща масивна сграда-битова с площ 163 м2. Съществуващите помещения 

и открита площадка са за дейностите на площадката. 

Площадката, на която „ФУЛМУД” ЕООД ще извършва дейностите с отпадъци е 

оградена и е с осигурено 24-часово видеонаблюдение и охрана. Предвидени са необходимите 

надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, фирмата експлоатираща 

площадката и работното време. За целите на инвестиционното предложение ще се ползва 

съществуващата инфраструктура. Транспортният достъп до площадката е осигурен по 

съществуващ път през бившия стопански двор. Обекта разполага с приемателен пункт, който е 

снабден с кантар за измерване на постъпващото количество отпадъци. Предвидено е място за 

престой на автомобили, извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците.  

На площадката се обособяват участъци за разделно събиране и временно съхранение на 

различните по вид, състав и свойства отпадъци. 

На територията на площадката няма да се извършва разкомплектоване на събраното 

ИУЕЕО. Местата и контейнерите за събиране и съхраняване на ИУЕЕО ще са обозначени с 

табели „Събирателен пункт за изляло от употреба електрическо и електронно оборудване”, 

както и табели с кодове и наименования, съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците. 

В контейнери или палети, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ 

в закрито помещение, ще се събират и съхраняват временно батерии и акумулатори изкупени от 

физически и/или юридически лица. Събирането и съхранението на НУБА ще се извършва в 

съответствие с изискванията заложени в Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за 

употреба акумулатори. 

Изкупени от физически и/или юридически лица метални отпадъци, както и тези 

образувани от разкомплектоване на ИУМПС ще се приемат на площадката за временно 

съхранение и/или за извършване на предварително третиране – сортиране; рязане. 
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Сортиране и прегрупиране на постъпилите отпадъци: при приемането на отпадъците, 

след визуален оглед, претегляне на вече сортираните групи от тях. Сортирането и 

прегрупирането на отпадъците ще се извършва ръчно или с подемна и товаро-разтоварна 

техника. 

Предварителна обработка и рязане на ОЧЦМ: Едрогабаритните отпадъци от черни и 

цветни метали, събрани от търговска дейност с ОЧЦМ, както и образуваните от 

разкомплектоването на ИУМПС /ламарина, купета и др./ се подават за последваща обработка – 

извършване рязане с оксижен. 

Обработката на ИУМПС преминава основно през три нива: събиране на старите 

автомобили от последния собственик; последващо третиране и отделяне на частите за повторна 

употреба и предаване на отделените отпадъци за оползотворяване и обезвреждане. 

Отпадъците за рециклиране се реализират на вътрешния или външен пазар, като се 

предават на специализирани предприятия за последващо рециклиране/обезвреждане. 

Операциите по разкомплектоване на ИУМПС включват демонтиране на изкупените от 

физически или юридически лица бракувани автомобили на части, възли и детайли от тях, като 

годните такива се предлагат за продажба на клиенти, а негодните остатъци от купетата и 

формираните отпадъци се сортират и съхраняват до предаването им за последващо третиране. 

На територията на площадката няма да се извършва съхранение на повече от 30 тона 

опасни отпадъци в един и същ момент от време. 

При експлоатацията на обекта ще се използва вода за питейно-битови нужди за 

обслужващия обекта персонал и електроенергия за обслужващите сгради. За обекта ще се 

използват съществуващите водоснабдяване и електроснабдяване. 

Не се предвижда строителство и не се очаква генериране на строителни отпадъци. 

Възможни са само монтажни дейности, свързани с оборудване на помещенията, като ще се 

използват готови модулни елементи-стелажи. 

Така заявено инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11 буква „д“ от 

Приложение 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал.1, т.1 от същия, инвестиционното предложение 

подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършването на ОВОС. На 

основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на 

РИОСВ – Хасково. 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното 

разнообразие(ЗБР): 

Въз основа на представената от възложителя информация и на направената справка се 

установи, че имоти с идентификатор 46992.104.4 и 46992.104.5 по КК на с. Манастир, общ. 

Хасково, в които се предвижда изграждане на площадка за събиране и временно съхранение на 

отпадъци от ИУЕЕО, НУБА, събиране и предварително третиране на ОЧЦМ и ИУМПС не 

попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии, както и в обхвата на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. Най-

близко до имотите (приблизително 1500 м) е разположена защитена зона BG0001034 „Остър 

камък”, приета от МС с Решение № 221/02.03.2007г. за опазване на природните 

местообитания. 

Така представено, инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1от 

Наредба 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 (Наредбата за ОС) и подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с 

предмета и целите на опазване на горе цитираната защитена зона по реда на чл.31, ал.4, във 

връзка с чл.31, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, която процедура се съвместява с 

преценката за необходимостта от извършване на ОВОС. 

Дадени са указания за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта 

от извършване на ОВОС. 

 

Копие от писмото е изпратено до община Хасково и кметство с. Манастир. 

/Отговорено от РИОСВ – Хасково на 31.08.2020г./ 


