
Представено от „ФУЛМЕД“ ЕООД уведомление за 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 с 

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

област Хасково 

 

Днес, 08.04.2021 г. във връзка с представено от „ФУЛМЕД“ ЕООД уведомление за 

инвестиционно предложение с вх. № ПД-368/31.03.2021 г. 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 с площ 1414 кв. м, в местността „Дерекьой топра” в град Хасково, община 

Хасково, област Хасково, 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 информира за следното: 

I. По отношение на изискванията на глава шеста от Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС):  
Инвестиционното предложение е 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 с площ 1414 кв. м, в местността „Дерекьой топра”, град Хасково, община 

Хасково, област Хасково. 

Имотът ще се стопанисва от „ФУЛМЕД” ООД, гр. Хасково – управителя Б. 

Реджеб има нотариално заверен Предварителен договор за покупко-продажба на 

недвижимия имот от 01.03.2021 г. Имотът е закупен от Кооперация ЗКПУ „Единство”.  

Имотът е с трайно 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 има автокантар 50 тона.  

В североизточната част на имота има трафопост 6 кв. м. на ЕВН България 

Електроразпределение ЕАД. 

За добра организация и правилно функциониране на площадката ще се обособят 

следните участъци: 

 Събиране и съхранение на ИУЕЕО; 

 Събиране и съхранение на НУБА; 

 Събиране, съхранение и третиране/сортиране, рязане/ на ОЧЦМ; 

 Събиране, съхранение и третиране/разкомплектоване/ на ИУМПС. 

Съществуващото помещение, кантара и площадката са за предвидените 

дейности. Предвижда се изграждането на склад 100-150 кв. м.  

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

оградена и ще се осигури 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, с който имота граничи. 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 ще се извършват следните дейности: 

 Събиране и съхранение на ИУЕЕО, НУБА; 

 Събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ и ИУМПС; 

 Съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на дружеството. 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т. 11, буква „д“ от 

Приложение № 2 на ЗООС и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта 

от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по смисъла на 

чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС. На основание чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за 

произнасяне с решение е директора 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 реализацията на посоченото ИП не попада в границите на 

защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата 

на защитени зони по НАТУРА 2000. Най-близко разположена е защитена зона: 

BG0001031 „Родопи Средни”, за опазване на природните местообитания, приета от МС 

с Решение № 661/16.10.2007 г. 

ИП попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от 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, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.) и 

подлежи на процедура по оценка съвместимостта му с предмета и целите на опазване 

на горе цитираните защитени зони по реда на чл. 31, ал. 4, във връзка с чл. 31, ал. 1 от 

Закона за биологичното разнообразие. 

 

Копие на писмото е изпратено до Община Хасково 

 

 

/отговорено от РИОСВ - Хасково на 08.04.2021 г./ 

 

 

 

 


