
 

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); излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); събиране и 

предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) в поземлен имот с 

идентификатор 46992.104.3, в местността „Стопански двор”, в землището на село Манастир, 

община Хасково, област Хасково  

Днес, 16.04.2021г., във връзка с постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх. 

№ ПД- 386/05.04.2021г., внесената допълнителна информация към уведомлението с вх. № ПД-

386/14.04.2021г., 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, обн. ДВ, бр. 25 от 18 март 

2003г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.), Ви информираме за следното: 

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

С инвестиционното предложение се предвижда обособяване на площадка за събиране и 

временно съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО); негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА); излезли от употреба моторни 

превозни средства (ИУМПС); събиране и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни 

метали (ОЧЦМ) в ПИ с идентификатор 46992.104.3, в землището на село Манастир, община 

Хасково. Площадката, на която ще извършват дейностите с отпадъци ще бъде 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. Транспортният достъп до площадката е осигурен по съществуващ път през 

бившия стопански двор. Обекта ще разполага с приемателен пункт. За измерване на постъпващото 

количество отпадъци, след сключването на Договор ще се ползва кантар в съседния имот 

46992.104.2. Предвидено е място за престой на автомобили, извършващи дейности по товарене и 

разтоварване на отпадъците.  На площадката ще бъдат обособени 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, ИУМПС; 

- Събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ; 

- Съхранение на отпадъци, генерирани от дейността на дружеството. 

За ефективната дейност, извършвана на територията на площадката, ще са обособени участъци:  

Дейности по събиране и съхранение на ИУЕЕО - 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. 

Дейности по събиране и съхранение на ИУБА - местата и съдовете в които ще се съхраняват 

събраните НУБА са обозначени с табели, с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за 

класификация на отпадъците. 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. Събраните от физически и/или юридически лица НУБА, ще се предават на  фирми, 

притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, съгласно чл.35 от 

ЗУО, след сключен писмен договор. 

Дейности по събиране и съхранение на ИУМПС- ИУМПС ще се събират от последния 

собственост и временно ще се съхраняват и предават за последващо третиране. За ефективната 

дейност с ИУМПС, ще се обособи участък, както следва: 

Участък за събиране и съхранение на ИУМПС 

 Сектор за приемане на ИУМПС – на територията на сектора се извършва приемане на 

закупените бракувани автомобили. След това се насочват към съответния участък за временно 

съхранение. 



 2 

Дейности по събиране, съхранение и третиране на ОЧЦМ - 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 се подават за последваща обработка – извършване 

рязане с оксижен. 

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали, ще се извършват при наличие на издаден 

Сертификат за произход и въз основа сключен писмен договор. Всички ОЧЦМ, събрани от 

физически и/или юридически лица, ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ 

начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и 

наименование на съответния отпадък.  

За събраните и предадени за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност. За 

извършване на дейностите с отпадъци, площадката ще ползва кантар с капацитет до 20 тона в 

съседен имот.  

На територията на площадката няма да се извършва съхранение на повече от 25 тона 

опасни отпадъци в един и същ момент от време. 

Площадката не е водоснабдена. Обслужващия персонал от 2-3-ма човека, ще ползва 

санитарните помещения в съседната на фирмата площадка. 

Така заявеното инвестиционно 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 поземлен имот с идентификатор 46292.104.3 с площ 2,120 дка, НТП „За стопански 

двор“ в местността „Стопански двор“ в землището на с. Манастир, общ. Хасково, в който ще 

се реализира ИП не попада 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  разположена е  защитена зона BG0001034 „Остър камък”, приета от МС с Решение 

№ 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания / на отстояние 1 445 м/. 

Така заявено инвестиционното предложение 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 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 на писмото е изпратено до Община Хасково, кметство село Манастир. 

/отговорено от РИОСВ-Хасково на 16.04.2021г./ 


