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Приложение № 2 

към чл. 6  

от  Наредбата за условията и реда за извършване  

на оценка на въздействието върху околната среда 

 

 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 

 

I. Информация за контакт с възложителя: 

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище 

„Фулмед“ ЕООД, ЕИК:205798935, област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, район -  

ул. „ Банска“ № 57 

2. Пълен пощенски адрес 

област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, район -  ул. „ Банска“ № 57 

3. Телефон, факс и e-mail 

тел. 0877868686, e-mail: fulmed.haskovo@gmail.com, erol_auto@abv.bg 

4. Лице за контакти 

Бездер Реджеб 

II. Резюме на инвестиционното предложение: 

1. Характеристики на инвестиционното предложение: 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, 

оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост 

Инвестиционното предложение е за разполагане на съоръжение за предварително 

третиране на отпадъци – Хеншел в поземлен имот с идентификатор 77195.20.15, м. 

„Дерекьой топра“ , гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково. 

Настоящото не е ново инвестиционно предложение, а допълнение към 

Инвестиционно предложение: „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 поземлен имот с идентификатор 77195.20.15, м. „Дерекьой топра“, 

гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково, за което Директора на РИОСВ-Хасково 

е издал Решение № ХА-23 ПР/2021г. – да не се извършва ОВОС. 

Имотът е с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно  

ползване — за друг вид производствен, складов обект. В имота има сграда с 

идентификатор 77195.20.15.1 с площ 14 кв. м. с предназначение - селскостопанска сграда, 

към която е изграден и съществуващ автокантар до 50 тона. 

За дейностите с отпадъци РИОСВ-Хасково е издала на „Фудмед“ ЕООД 

Решение № 14-ДО-00 от 23.9.2021 г. 

Допълнението и изменението на Инвестиционното предложение се състои в 

следното: 

1. Добавя се съоръжение „Хеншел“. 
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Дейността по предварително третиране на отпадъци, основно автомобили, 

автомобилни купета и други с метален характер, както и брони от разкомплектоването на 

автомобили ще се извършва със съоръжение за третиране на неопасни метални отпадъци 

/Хеншел/ с капацитет  2,5 т/ч.  

 Съоръжението за третиране на отпадъците - Хеншел работи принципа на 

компактор за отпадъци с метален характер /основно автомобилни купета и други с метален 

характер, както и броните от разкомплектоването на автомобилите/.  

С помощта на съоръжението металните отпадъци и отпадъците от брони и други  

ще се оформят в компактна маса /компактиран отпадък/, след това посредством нож ще се 

разделят и оформят на по-малки късове, което ще позволява, от една страна, намаляване на 

обема на отпадъците, а от друга - дава възможност своевременно извозване на отпадъците 

в по-големи количества.  

Съоръжението Хеншел ще се позиционира на съществуваща и изградена 

бетонирана площ. Електрозахранването е изградено и съществуващо. 

Съоръжението ще се управлява от 1 до 2  работника. 

2. Променят се количествата и се добавя се дейност по предварително 

третиране - R12 на следните видове отпадъци по кодове: 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 метални отпадъци Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12  

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 

-R11 (компактиране, 

рязане) 

– код R12 

От 10 

На 50 

От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон  

2.  12 01 01 стърготини, стружки 

и изрезки от черни 

метали 

Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12  

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 

-R11 (компактиране, 

рязане) 

– код R12 

1000 От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон 
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3.  12 01 03 стърготини, стружки 

и изрезки от цветни 

метали 

Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12  

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 

-R11 (компактиране, 

рязане) 

– код R12 

1000 От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон 

4.  16 01 06 излезли от употреба 

превозни средства, 

които не съдържат 

течности или други 

опасни компоненти 

Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12  

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 

-R11 (компактиране, 

рязане) 

– код R12 

5000 От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

притежаващи 

Разрешение по чл.35 

от ЗУО или КР за 

дейност с код R12 

(подготовка за 

оползотворяване) и 

образувани от 

дейността по 

предварително 

третиране на обекта 

5.  16 01 17 Черни метали Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12  

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1  

-R11 (сортиране, 

компактиране, рязане) 

– код R12 

5000 От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

притежаващи 

Разрешение по чл.35 

от ЗУО или КР за 

дейност с код R12 

(подготовка за 

оползотворяване) и 

образувани от 

дейността по 

предварително 

третиране на обекта 

6.  16 01 18 Цветни метали Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (сортиране, 

компактиране, рязане) 

– код R12 

100  От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

притежаващи 

Разрешение по чл.35 

от ЗУО или КР за 

дейност с код R12 

(подготовка за 

оползотворяване) и 

образувани от 

дейността по 

предварително 

третиране на обекта 
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7.  16 01 19 Пластмаси  Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 

-R11 (компактиране, 

рязане) 

– код R12 

100 От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

притежаващи 

Разрешение по чл.35 

от ЗУО или КР за 

дейност с код R12 

(подготовка за 

оползотворяване) и 

образувани от 

дейността по 

предварително 

третиране на обекта 

8.  16 01 99 отпадъци, 

неупоменати 

другаде 

Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 

-R11 (компактиране, 

рязане) 

– код R12 

100 От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

притежаващи 

Разрешение по чл.35 

от ЗУО или КР за 

дейност с код R12 

(подготовка за 

оползотворяване) и 

образувани от 

дейността по 

предварително 

третиране на обекта 

9.  17 04 01 мед, бронз, месинг Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (сортиране, 

компактиране, рязане) 

– код R12 

100  

 

От  лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

лица притежаващи 

Решение по чл.35 от 

ЗУО или КР 

10.  17 04 02 Алуминий Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (компактиране, рязане) 

– код R12 

200  От  лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

лица притежаващи 

Решение по чл.35 от 

ЗУО или КР 

11.  17 04 05 чугун и стомана Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (компактиране, рязане) 

– код R12 

4000 От  лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

лица притежаващи 

Решение по чл.35 от 

ЗУО или КР 
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12.  17 04 07 смеси от метали Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (сортиране, 

компактиране, рязане) 

– код R12 

От 3 на 300 

тона 

От  лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

лица притежаващи 

Решение по чл.35 от 

ЗУО или КР 

13.  19 10 01 Отпадъци от чугун и 

стомана 

Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (компактиране, рязане) 

– код R12 

100 От  лица, 

регистрирани по 

Търговския закон 

14.  19 10 02 Отпадъци от цветни 

метали 

Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (компактиране, рязане) 

– код R12 

5000 От  лица, 

регистрирани по 

Търговския закон 

15.  19 12 02 Отпадъци от черни 

метали 

Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (компактиране, рязане) 

– код R12 

От 1000 на 

2000 т 

От  лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

лица притежаващи 

Решение по чл.35 от 

ЗУО или КР и 

образувани от 

дейността 

16.  19 12 03 цветни метали Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (сортиране, 

компактиране, рязане) 

– код R12 

От 100 на 

300 тона 

От лица, 

регистрирани по 

Търговския закон и 

лица, притежаващи 

Решение по чл.35 от 

ЗУО или КР и 

образувани от 

дейността 
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17.  20 01 40 

 

Метали Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до 

R12 

– код R13 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и 

да е от методите с кодове R1 -

R11 (сортиране, 

компактиране, рязане) 

– код R12 

4000 От физически лица и 

лица, регистрирани по 

Търговския закон и 

лица притежаващи 

Решение по чл.35 от 

ЗУО или КР 

 

Дейността по сортиране ще бъде ръчно разделяне по вид и състав на 

отпадъците. Допълнените дейности с кодове отпадъци, както и промяната в 

количеството на третираните отпадъци са посочени с удебелен шрифт. 

Капацитетът на съоръжението предполага да работи при натрупване на достатъчно 

количество отпадъци, с което да го захрани. По тази причина предвижданията за работата 

му предполагат да е максимум до 15 дни месечно. 

В резултат на работата на съоръжението на обекта ще се образуват отпадъци с 

кодове 19 12 02 - черни метали; 19 12 03 - цветни метали; 19 12 04 - пластмаса и 

каучук. 

Експедицията на образуваните отпадъци след третирането им с Хеншела ще се 

извършва до Площадки на дружества, притежаващи съответстващ документ по чл. 35 от 

ЗУО за последващо третиране. 

За извършване на новопредвидената дейност, не се предвижда ново строителство. 

Транспортния и пешеходен достъп до обекта ще се осъществява по изградена и 

съществуваща пътна инфраструктура. 

Обектът е изграден и съществуващ, водоснабден и електроснабден.  

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни 

предложения 

За предвидената дейност „Фулмед“ ЕООД ще ползва имот с идентификатор 

77195.20.15, м. „Дерекьой топра“ , гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково, където 

има одобрено инвестиционно предложение 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 поземлен имот с идентификатор 77195.20.15, м. „Дерекьой 

топра“, гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково, на Директора на РИОСВ-Хасково - 

Решение № ХА-23 ПР/2021г. – да не се извършва ОВОС. Настоящата дейност е наппълно 

съвместима с одобрената. 

Имотът е с предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно  

ползване — за друг вид производствен, складов обект. В имота има сграда с 

идентификатор 77195.20.15.1 с площ 14 кв. м. с предназначение - селскостопанска сграда, 
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към която е изграден и съществуващ автокантар до 50 тона. 

За дейностите с отпадъци РИОСВ-Хасково е издала на „Фудмед“ ЕООД Решение № 

14-ДО-00 от 23.9.2021 г. 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на 

земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие 

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

за обслужващия обекта персонал и електроенергия от съществуващата електропреносна 

мрежа.  

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни 

води 

В резултат на работата на съоръжението на обекта ще се образуват отпадъци с 

кодове 19 12 02 – черни метали; 19 12 03 – цветни метали; 19 12 04 – пластмаса и каучук.  

Образуваните отрязъци от компактирани отпадъци ще се съхраняват на обекта и 

своевременно ще се предават за последващо третиране /оползотворяване/.  

Площадката е със съществуваща канализация.  

Новата дейност не е свързано с генериране на отпадъчни води.  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда 

Комфорта на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия, 

съчетание на природни образувания и географски дадености (релеф, растителност, водни 

пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.). Това е субективното 

чувство, което обкръжаващата природна среда създава у човека - състояние на 

благополучие и спокойствие; и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност. 

В резултат от реализацията на настоящото инвестиционно намерение не се очаква 

съществена промяна от сега съществуващото състояние на околната среда.  

Имотът, на който ще се реализира инвестиционното предложение с идентификатор 

77195.20.15.1 представлява урбанизиран имот с начин на трайно ползване – за друг вид 

производствен, складов обект. 

Фактор, който може да доведе до дискомфорт по време на експлоатацията на обекта 

е генерирането на шум от обекта. По данни от действащи аналогични съоръжения 

максималните нива на шум няма да превишават допустимата стойност за работна среда от 

85 dBA. Този шум няма да е постоянен, т.к. капацитетът на съоръжението предполага то да 

работи при натрупване на достатъчно количество отпадъци, с което да се захрани. По тези 

причини предвижданията за работата му предполагат да е максимум от 5 до 10 дни 

месечно. 

При спазване на всички мерки по време на експлоатация на обекта не се очакват 

значими негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и факторите, 

които й въздействат. 

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното 

предложение 

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, 

свързана с експлоатацията на обекта да засегне неблагоприятно компонентите на околната 
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среда или човешкото здраве. 

Предлаганото инвестиционно намерение не предвижда строителни дейности, както 

и не съдържа дейности, които могат да доведат до тежки аварии и инциденти, 

застрашаващи околната среда.  

Площадката е съществуваща и е изградена в съответствие с действащата 

нормативна уредба за такъв тип обекти. 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху 

факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби 

на Закона за здравето 

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, 

"Факторите на жизнената среда" са:  

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;  

б) води, предназначени за къпане; 

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди;  

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; 

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; 

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и 

урбанизираните територии; 

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; 

з) курортни ресурси; 

и) въздух. 

При експлоатацията на настоящото инвестиционно предложение не се очаква 

въздействие върху: води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за 

къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, 

лечебни или за хигиенни нужди, тъй като не се засягат такива. 

При извършване на предвидената дейност, шум се очаква от дейността на 

съоръжението за пресоване на метални отпадъци. По данни от действащи аналогични 

съоръжения, максималните нива на шум няма да превишават допустимата стойност за 

работна среда от 85 dBA. Този шум няма да е постоянен, т.к. капацитетът на съоръжението 

предполага то да работи при натрупване на достатъчно количество отпадъци, с което да се 

захрани. По тази причини предвижданията за работата му предполагат да е максимум от 5 

до 10 дни месечно. 

Предвид местоположението на имота – в промишлена зона, отдалечен от жилищни 

и обществени сгради, не се очаква отрицателно въздействие. Не се очаква появата на 

вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения от дейностите с отпадъци.  

В близост няма разположени обекти с обществено предназначение и курортни зони. 

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и 

не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни 

вещества във въздуха над ПДН.  

Не се очаква отделяне на неприятни миризми.  
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Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите 

на жизнената среда по смисъла на 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за 

здравето поради естеството на инвестиционното предложение не се очакват. 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни 

дейности по време на строителството 

Дейността ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 77195.20.15 с площ 

1414 кв.м, в местността „Дерекьой топра”, в град Хасково, община Хасково, област 

Хасково. 

 

Фигура 1. Местоположение на поземлен имот с идентификатор 77195.20.15 в 

местността „Дерекьой топра”, в град Хасково, община Хасково 

Площадката е съществуваща и не са необходими допълнителни площи за временни 

дейности.  

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително 

на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 

3 към ЗООС 

Инвестиционното предложение е във връзка с промяна в количествата на част от 

предвидените за събиране, съхранение и третиране отпадъци /посочени в таблица 1/, както 

и с искане на Възложителя за извършване на допълнителна дейност на същата площадка, а 

именно: предварително третретиране на отпадъци - основно автомобилни купета и 

други с метален характер, както и брони от разкомплектоването на автомобили.  

имот 77195.20.15 
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За целта на площадката ще се ситуира съоръжение за третиране на неопасни 

метални отпадъци /Хеншел/. Предвидено е съоръжението да е с капацитет от 2,5 т/ч. 

Съоръжението за третиране на отпадъците - Хеншел ще се използва като компактор 

основно за отпадъци с метален характер /основно автомобилни купета и други с метален 

характер, както и броните от разкомплектоването на автомобилите/. С помощта на 

съоръжението металните отпадъци ще се оформят в бали /компактирани отрязъци 

отпадък/, което позволява, от една страна, намаляване на обема на отпадъците, а от друга - 

дава възможност извозването на отпадъците на по-големи интервали от време в по-големи 

количества.  

Съоръжението ще се позиционира на съществуваща и изградена бетонирана площ. 

Електрозахранването е изградено и съществуващо. 

Съоръжението ще се управлява от 1 до 2  работника. 

Капацитетът на съоръжението предполага то да работи при натрупване на 

достатъчно количество отпадъци, с което да се захрани. По тази причини предвижданията 

за работата му предполагат да е максимум от 5 до 10 дни месечно. 

Промяната в количествата на част от отпадъците, предвидени за събиране, 

съхранение и третиране, по никакъв начин не води до промяна в характера и дейностите 

одобрени от Директора на РИОСВ-Хасково с Решение № ХА-23 ПР/2021 г. по 

преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 

Имотът е със съществуваща пътна инфраструктура и не се предвижда изграждане 

на нова. 

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на 

закриване, възстановяване и последващо използване 

Площадката е съществуваща и за извършване на настоящата дейност не се 

предвиждат строителни дейности.  

По време на експлоатация ще се извършват дейности по предварително третиране 

на отпадъци - основно автомобилни купета и други с метален характер, както и броните от 

разкомплектоването на автомобилите. Същите ще се извършват в съответствие с 

нормативната уредба по околна среда, Закона за управление на отпадъците и 

подзаконовите му нормативни актове. 

На този етап не се предвижда закриване на дейността. 

6. Предлагани методи за строителство 

За извършване на новопредвидената дейност не се предвиждат строителни 

дейности. Съоръжението ще се позиционира на съществуваща бетонирана площ. 

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 

Във всички отрасли на промишлеността ежедневно се генерират отпадъчни 

продукти, включващи хартиени, пластмасови, стъклени, метални и други отпадъци. Във 

връзка с опазването на околната среда, както и с нормативните разпоредби в тази насока, е 

необходимо справянето с тези отпадъци да е по начин не застрашаващ околната среда. 

Основните насоки са предприемането на мерки, насочени към сортирането, разделянето, 
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повторната употреба и рециклирането. Необходимо е отпадъците, които могат да бъдат 

използвани отново, да бъдат отделени от общия отпадък. 

Подходящите за рециклиране е необходимо да бъдат складирани и транспортирани 

на подходящите за целта места. 

Като подходящо решение за справяне с отпадъците се счита оформянето им на 

бали, което позволява, от една страна, намаляване на обема на отпадъците, а от друга - 

дава възможност извозването на отпадъците на по-големи интервали от време в по-големи 

количества. Сред предимствата на балирането е оформянето на отпадъците в компактна 

форма, лесна за подреждане и складиране. По този начин може да се постигне добро 

управление на генерираните отпадъци. От друга страна, рециклиращите центрове 

обикновено предпочитат материалът да бъде балиран заради по-лесната му обработка, 

което често рефлектира положително и върху цената, която ще бъде заплатена 

Необходимостта от предложението е продиктувана от: 

 местоположението на имота в район с достъп до инфраструктура; 

 съществуваща дейност по 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 поземлен имот 

с идентификатор 77195.20.15, м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково, Община 

Хасково, Област Хасково; 

 с инвестиционното предложение се цели по-добро управление на 

генерираните отпадъци; 

 създаване на трудова заетост. 

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, 

даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, 

както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и 

най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до 

тях 

Имот с идентификатор 77195.20.15, се намира в м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково, 

Община Хасково. Разположен е в промишлена зона. 
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Фигура 2. Местоположение на имот с идентификатор 77195.20.15, се намира в м. 

„Дерекьой топра“, гр. Хасково, Община Хасково 

Имотът не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените 

територии и не попада в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на 

Закона за биологичното разнообразие.  

Най-близката защитена територия – ПЗ „ Находище на снежно кокиче в м. Асенова 

Крепост “ е отдалечена на повече от 5000 м от имота. Най-близко разположената защитена 

зона BG0001031 „Родопи – Средни“ за опазване на природните местообитания, включена в 

списъка от защитени зони, одобрена със Заповед № РД-351 от 31.03.2021 г., ДВ, бр. 

97/2008 е на разстояние около 1500 м от имота. 

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=426
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=426
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Фигура 3. Извадка от карта с местоположение на имот с идентификатор № 

77195.20.15, се намира в м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково спрямо ЗЗ BG0001031 „Родопи 

- Средни“ 

Площадката е разположена в промишлена зона. Най-близко разположените обекти, 

подлежащ на здравна защита са: 

- Жилшцната зона на гр. Хасково - на 370 м. 

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на 

инвестиционното предложение 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 

77195.20.15, м. „Дерекьой топра“ , гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково, 

урбанизиран имот с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. 

В имота има сграда с идентификатор 77195.20.15.1 с площ 14 кв. м. с предназначение - 

селскостопанска сграда, към която е изграден и съществуващ автокантар до 50 тона. 

За имота има одобрена дейност по 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 поземлен имот с идентификатор 77195.20.15, м. „Дерекьой топра“, гр. 

Хасково, Община Хасково, Област Хасково. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, 

санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-



14 

 

битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична 

мрежа 

С инвестиционното предложение не се засягат санитарно-охранителни зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около 

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и 

хигиенни нужди и др. 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони (Натура 

2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко 

разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи – Средни“ за опазване на природните 

местообитания, включена в списъка от защитени зони, одобрена със Заповед № РД-351 от 

31.03.2021 г., ДВ, бр. 97/2008, на разстояние около 1500 м от имота. 

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на 

строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно 

строителство) 

С инвестиционното предложение не се предвиждат други дейности, като добив на 

строителни материали, добив или пренасяне на енергия, жилищно или друго строителство. 

При експлоатацията на обекта ще се използват електрическа енергия и вода от 

съществуващите електро- и водоснабдителна мрежи. 

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение 

За извършване на дейността на следващ етап е необходимо да се изпълнят 

изискванията на Закона за управление на отпадъците. 

 

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже 

отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на 

географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под 

внимание, и по-конкретно: 

1. Съществуващо и одобрено земеползване 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 

77195.20.15, м. „Дерекьой топра“ , гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково, 

урбанизиран имот с начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов обект. 

В имота има сграда с идентификатор 77195.20.15.1 с площ 14 кв. м. с предназначение - 

селскостопанска сграда, към която е изграден и съществуващ автокантар до 50 тона. 

За имота има одобрена дейност по 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 поземлен имот с идентификатор 77195.20.15, м. „Дерекьой топра“, гр. 

Хасково, Община Хасково, Област Хасково. 

2. Мочурища, крайречни области, речни устия 

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не засяга мочурища, крайречни 



15 

 

области, речни устия. 

3. Крайбрежни зони и морска околна среда 

Имотът не засяга крайбрежни зони и морска околна среда.  

4. Планински и горски райони 

Имотът не засяга планински и горски райони. 

5. Защитени със закон територии 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по 

смисъла на Закона за защитените територии. 

Най-близката защитена територия – ПЗ „ Находище на снежно кокиче в м. Асенова 

Крепост “ е отдалечена на повече от 5000 м от имота. 

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа 

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони (Натура 

2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко 

разположената защитена зона е BG0001031 „Родопи – Средни“ за опазване на природните 

местообитания, включена в списъка от защитени зони, одобрена със Заповед № РД-351 от 

31.03.2021 г., ДВ, бр. 97/2008. 

Защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“ е с обща площ 1 551 120,045 дка.  

Предмет на опазване в защитена зона BG0001031 „Родопи – Средни“ са:  

 следните типове природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР):  

– 3150 Естествени еутрофни езера с растителност от типа Magnopotamion или 

Hydrocharition;  

– 3260 Равнинни или планински реки с растителност от Ranunculion fluitantis и 

CallitrichoBatrachion;  

– 4060 А лпийски и бореа лни ерикои дни съобщества;  

– 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик;  

– 5210 Храсталаци с Juniperus spp.;  

– 6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion 

albi;  

– 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-

Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи);  

– 6220 * Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-

Brachypodietea;  

– 6230 * Богати на видове картълови съобщества върху силикатен терен в 

планините;  

– 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества;  

– 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до 

алпийския пояс;  

– 6510 Низинни сенокосни ливади;  

– 6520 Планински сенокосни ливади;  

– 7140 Преходни блата и плаващи подвижни торфища;  

http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=426
http://eea.government.bg/zpo/bg/area.jsp?NEM_Partition=1&categoryID=3&areaID=426
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– 7220 * Извори с твърда вода с туфести формации (Cratoneurion);  

– 8110 Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс;  

– 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове;  

– 8220 Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове;  

– 8230 Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или 

Sedo albi-Veronicion dillenii;  

– 8310 Неблагоустроени пещери;  

– 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum;  

– 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum;  

– 9150 Термофилни букови гори (CephalantheroFagion);  

– 9170 Дъбово-габърови гори от типа GalioCarpinetum;  

– 9410 Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-

Piceetea);  

– 9530 * Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор;  

– 91AA * Източни гори от космат дъб; 

 – 91BA Мизийски гори от обикновена ела;  

– 91CA Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори;  

– 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion 

incanae, Salicion albae);  

– 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;  

– 91W0 Мизийски букови гори;  

– 91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа;  

– 92A0 Крайречни галерии от Salix alba и Populus alba;  

– 92C0 Гори от Platanus orientalis;  

 местообитанията на следните видове по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР:  

БОЗАЙНИЦИ – *К афя ва меч к а (Ursus arctos), *Европейски вълк (Canis lupus), 

Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica), Лалугер (Spermophilus citellus), Пъстър пор 

(Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Голям нощник (Myotis myotis), Дългоух нощник 

(Myotis bechsteinii), Остроух нощник (Myotis blythii), Дългопръст нощник (Myotis 

capaccinii), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям подковонос (Rhinolophus 

ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), Южен подковонос 

(Rhinolophus euryale), Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii), Подковонос на 

Мехели (Rhinolophus mehelyi), Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), Широкоух 

прилеп (Barbastella barbastellus);  

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ – Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям 

гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Леопардов смок 

(Elaphe situla), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костену 

рка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);  

РИБИ – Обикновен щипок (Cobitis taenia), Европейска горчивка (Rhodeus amarus), 

Балкански щипок (Sabanejewia aurata), Маришка мряна (Barbus cyclolepis);  

БЕЗГРЪБНАЧНИ – *Ручеен рак (Austropotamobius torrentium), Обикновен сечко 



17 

 

(Cerambyx cerdo), Буков сечко (Morimus funereus), Бръмбар рогач (Lucanus cervus), 

*Алпийска розалия (Rosalia alpina), Оби к новен пара к а лоп тен ус (Paracaloptenus 

caloptenoides), *Четириточкова меча пеперуда (Euplagia (Callimorpha) quadripunctaria), 

Полиоматус (Polyommatus eroides), Еуфидриас (Euphydryas aurinia), Торбогнездница 

(Eriogaster catax), Dioszeghyana schmidtii, Бисерна мида (Unio crassus);  

РАСТЕНИЯ – Калописиева дактилориза (Dactylorhiza kalopissii), Венерино пантофче 

(Cypripedium calceolus).  

Защитената зона е обявена с цел:  

- опазване и под държане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, 

местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в 

границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно 

състояние в съответните биогеографски региони;  

- подобряване на структурата и функциите на природни местообитания с кодове 

3260, 6210 (*важни местообитания на орхидеи), 62A0, 6430, 6520, 91E0*, 91M0, 91W0 в 

двата биогеографски региона и на природно местообитание с код 6220* в частта от 

защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;  

- подобряване на местообитанията на вида Обикновена блатна костенурка (Emys 

orbicularis) в двата биогеографски региона;  

- подобряване на местообитанията на видовете Средиземноморски подковонос 

(Rhinolophus blasii), Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi) и Калописиева 

дактилориза (Dactylorhiza kalopissii) в частта от защитената зона, попадаща в Алпийския 

биогеографски регион;  

- подобряване на местообитани ята на видовете Дългоух нощник (Myotis 

bechsteinii), Леопардов смок (Elaphe situla) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca) в 

частта от защитената зона, попадаща в Континенталния биогеографски регион;  

- при необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типове 

природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитания на посочени в т. 2.2 видове и 

техни популации;  

- поддържане на свързаността на местообитанията на приоритетните за опазване 

видове *Кафява мечка (Ursus arctos) и *Европейски вълк (Canis lupus).  

В границите на защитената зона се забранява:  

1. Провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите 

пътища и регламентираните за това места;  

2. движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в 

неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на 

нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и 

при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, 

контролни и спасителни дейности;  

3. промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в 

трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като 

такива;  
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4. разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии 

в границите на негорските природни местообитания по т. 2.1 освен в случаите на доказана 

необходимост от защита срещу ерозия и порои, както и в случаите на реализиране на 

допустими планове, програми, проекти или инвестиционни предложения, одоб рени по 

реда на екологичното законодателство;  

5. премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи 

дървета, традиционни ивици, заети с храстоводървесна растителност сред обработваеми 

земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове) при ползването на 

земеделските земи като такива, освен в случаите на премахване на инвазивни чужди 

видове дървета и храсти;  

6. употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, 

хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на 

изискванията на Закона за защита на растенията;  

7. употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери и изоставени орни земи, 

както и на продукти за растителна защита и биоциди от професионална категория на 

употреба в тези територии, освен при каламитет, епифитотия, епизоотия, епидемия или 

при прилагане на селективни методи за борба с инвазивни чужди видове; 

8. използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци 

за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на 

Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки 

метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите 

концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за 

допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);  

9. използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци 

над допустимите норми;  

10. палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива 

растителност;  

11. палене на огън, благоустрояване, елект рифи ц и ра не, извърш в а не н а с т оп а 

нск а и спортна дейност в неблагоустроените пещери и на входовете им, както и чупене, 

повреждане, събиране или преместване на скални и пещерни образувания, преграждане на 

входовете или на отделни техни галерии по начин, възпрепятстващ преминаването на 

видовете прилепи, предмет на опазване по т. 2.2.1;  

12. провеждане на спелеоложки проучвания през размножителния период на 

прилепите – от 1 март до 30 юни;  

13. паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори 

във фаза на старост;  

14. добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на 

увреждане на повече от 50% от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие 

на природни бедствия и каламитети; в горите във фаза на старост, през които преминават 

съществуващи горски пътища и други инфраструктурни обекти, при доказана 

необходимост се допуска сеч на единични сухи, повредени, застрашаващи или пречещи на 
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безопасното движение на хора и пътни превозни средства или на нормалното 

функциониране на инфраструктурните обекти дървета;  

15. изграждане на нови пътища от втори и по-висок клас без обезпечаване 

изграждането на съответна зелена инфраструктура за преминаване на мечки и други 

животни.  

Имотът отстои на разстояние около 1500 м от защитената зона /фигура 3/. 

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност 

Територията, обект на инвестиционното предложение, попада в зона която има 

типичните характеристика на промишлените ландшафти. Районът е със силно изявена 

антропогенна намеса по отношение на съществуващо промишлено и складово застрояване, 

изградена комуникационна, транспортна и техническа инфраструктура. 

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не засяга обекти с историческа, 

културна или археологическа стойност. 

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или 

подлежащи на здравна защита. 

Площадката е разположена в промишлена зона. Най-близко разположените обекти, 

подлежащи на здравна защита са: 

- Жилшцната зона на гр. Хасково - на 370 м. 

 

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като 

се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на 

реализацията на инвестиционното предложение: 

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, 

културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, 

климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии 

Въздействие върху населението и човешкото здраве 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор 

77195.20.15, м. „Дерекьой топра“ , гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково. 

Площадката е съществуваща.  

Инвестиционното предложение не е свързано с производствена дейност, оказваща 

отрицателно въздействие върху хората и тяхното здраве. Реализацията на инвестиционното 

предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението. Не се засягат 

територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи 

на здравна защита (болници, детски градини, училища и др.). 

При спазване на мерките предвидени в т. IV. 11. от настоящата разработка, не се 

очаква здравен риск за населението и работещите на площадката. 

Въздействие върху материалните активи 

Реализацията на инвестиционното предложение ще се отрази положително върху 

материалните активи. Съществуващите сгради и съоръжения ще се поддържат в добро 

състояние. 

Въздействие върху културното наследство 
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В района на инвестиционното предложение няма защитени територии, не са 

установени архитектурни и други обекти на културното наследство.  

Въздействие върху атмосферния въздух и климата 

От новопредвидената дейност не се очаква отделяне на емисии на замърсители или 

опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДК, поради което не се очаква 

отрицателно въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 

В непосредствена близост до обекта няма съществени източници за емитиране на 

вредни вещества във въздуха и очакванията са за съдържание значително под ПДК на 

серни, азотни оксиди и прах във въздуха. Не се очаква промяна в качеството на 

атмосферния въздух. 

Въздействие върху повърхностните и подземни води 

Инвестиционното предложение не предвижда водоползване или заустване в 

повърхности и подземни води, т.е. ИП по никакъв начин няма да повлияе върху 

състоянието на водите в района. 

Въздействие върху почвите и земните недра 

Експлоатацията на обекта не предвижда негативно въздействие върху почвите в 

района. Площадката е със съществуваща инфраструктура. 

Въздействие върху ландшафта 

Площадката на инвестиционното предложение се намира в урбанизиран район, 

където се развива промишлена дейност. Ландшафтът в района се определя като устойчив, 

тъй като запазва в условията на антропогенни въздействия, своята структура и свойства. 

Липсата на сериозни замърсители на отделните компоненти на околната среда е 

предпоставка за добър самоочистващ и възстановителен потенциал на ландшафта. 

Не се очаква експлоатацията на инвестиционно предложение да се отрази върху 

цялостната структура и облика на така оформения техногенно-промишлен ландшафт, 

както и да предизвика нарушения на екологичното равновесие в района. 

Въздействие върху биологично разнообразие 

Въздействие върху растителния и животинския свят 

Всички дейности свързани с инвестиционното намерение ще се осъществят на 

територията на урбанизиран имот в границите на имот с идентификатор № 77195.20.15, м. 

„Дерекьой топра“, гр. Хасково, Община Хасково, Област Хасково, без да се засяга 

растителност подлежаща на опазване. 

Въздействието на дейността върху околния животински свят ще е незначително, с 

малък териториален обхват и постоянно по продължителност, с възможност за 

възстановяване. 

Въздействие върху защитени територии 

Тъй като инвестиционното предложение не попада в границите на територии с 

природозащитен статус и в близост до площадката на инвестиционното предложение няма 

защитени обекти по Закона за защитените територии не се очаква пряко и косвено 

въздействие върху тях. 

Всички дейности свързани с реализирането на инвестиционното предложение ще се 
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извършват извън границите на защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Всички въздействия 

по време на експлоатацията ще бъдат недоловими на територията на най-близките защитени 

територии. 

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, 

включително на разположените в близост до инвестиционното предложение 

Инвестиционното предложение ще се реализира в урбанизиран имот в промишлена 

зона.  

С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква да бъдат засегнати 

видовеместообитания, предмет на защита в най-близко разположената защитената зона 

BG0001031 „Родопи – Средни“. 

Всички въздействия свързани с реализирането на инвестиционното предложение са с 

обхват в границите на урбанизиран поземлен имот, като в тази връзка може да се посочи, че 

засягането на ключови елементи, значими за биоразнообразието, нарушаване на структурата 

и функциите, а също и възникването на негативни въздействия върху предмета на опазване 

в границите на защитената зона не се очакват. 

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното 

предложение от риск от големи аварии и/или бедствия  

При експлоатацията на инвестиционното предложение, инциденти и аварии могат да 

се очакват в резултат на природни бедствия.  

Природите бедствия, които могат до доведат до аварийни ситуации са тежки 

земетресения, наводнения (или обилни валежи), силни бури, пожари, ураганни ветрове и др. 

които не зависят и не се предизвикват от експлоатацията на обекта. Същите са под прякото 

ръководство на съответните общински структури и Гражданска защита. 

Очакваните последици са свързани със замърсяване на имота с опасни отпадъци и 

вещества. Мащабът на замърсяването ще зависи от големината на аварията, т.е. от 

продължителността й, като на риск е подложен само персонала, непосредствено зает с 

дадената операция. Очакваното въздействие е отрицателно, временно, директно, 

краткотрайно, обратимо с много ниска степен на значимост. 

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, 

краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и 

отрицателно) 

Очакваното въздействие по време на експлоатацията на обекта ще бъде непряко, без 

поява на негативни въздействия върху компонентите на околната среда. 

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; 

засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно 

селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.) 

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот отдалечен на 370 м от най-

близкото населено място. Не се очаква от дейността на Хеншела засягане на жителите на гр. 

Хасково.  

Като се има в предвид и спецификата на разглежданата дейност, може да се каже, че 

здравния риск за работещите и пребиваващите в близост до обекта е нищожен. При 
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извършване на дейността няма да има въздействие върху инфраструктурни елементи в 

района на имота. 

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието 

Вероятността от поява на отрицателни въздействия върху околната среда от 

реализацията на инвестиционното предложение се оценява на ниска, с незначителна 

интензивност и без комплексност. 

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на 

въздействието 

Въздействие върху околната среда може да се очаква при аварийни ситуации и 

природни бедствия. Оценява се като временно и обратимо. 

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционни предложения. 

Комбинирането с въздействията на други съществуващи и/или одобрени 

инвестиционно предложения не се очаква, т.к. капацитетът на съоръжението предполага то 

да работи при натрупване на достатъчно количество отпадъци, с което да се захрани, т.е. 

максимум от 5 до 10 дни месечно. 

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията 

При спазване на следните мерки е възможно намаляване на въздействията: 

 Да не се допуска депониране на отпадъци в района на производствените площадки; 

 Отпадъците да се транспортират или предават за транспортиране с превозни 

средства с нужния лиценз; 

 Ежедневно да се проверява за съхранение на отпадъци, не отговарящо на 

изискванията на нормативната уредба, и да се поставят за съхранение в съдове и на 

определени и обозначени места; 

 Да се въведат и изпълняват добри управленски практики; 

 Опазване на чистотата на почвите и подземните води; 

 Сключване на договори с лица, притежаващи разрешителни за дейности с 

отпадъци, за предаване на генерираните отпадъци до последващо оползотворяване 

или обезвреждане; 

 Екологосъобразно третиране на отпадъците; 

 Опазване на съседните терени от замърсяване; 

 Предотвратяване появата на шумови емисии; 

 Предотвратяване поява на неорганизирани прахови емисии в атмосферния въздух; 

 Отпадъчните производствени води да минават през каломаслоуловител преди 

постъпване в канализационната мрежа. 

10. Трансграничен характер на въздействието 

Анализът на очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве 

показва ограничаването им в рамките на разглеждания имот. Не се очаква трансграничен 

характер на въздействията. 

11.  Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на 
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предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и 

човешкото здраве 

 Площадката за дейности с отпадъци да се поддържа в съответствие с изискванията 

на ЗУО  и подзаконовите му нормативни актове, с цел ограничаване вредното 

въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. 

 Образуваните от жизнената дейност на персонала отпадъци от битов характер ще се 

събират по съществуващата схема на Община Хасково. 

 Осигуряване на работниците необходимите лични предпазни средства за опазване 

здравето им. 

 Поддържане в добро техническо състояние на съоръженията на обекта. 

При отговорно и стриктно спазване на горепосочените мерки, не се очаква 

отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда. 

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение 

Съгласно изискванията на Наредбата за условията е реда за извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.67 от 

23 Август 2019г.) от страна на възложителя е публикувана обява. Към настоящия момент 

няма постъпили становища, мнения, препоръки и възражения срещу реализацията на 

инвестиционното предложение. 

 


