
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА НА  

РИОСВ - ХАСКОВО  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

  

от „Фулмед“ ЕООД, ЕИК:205798935 

(име, адрес и телефон за контакт) 

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

(седалище) 

Пълен пощенски адрес: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, район -  ул. „ Банска“ № 

57 

Телефон, факс и ел. поща (е-mail): тел. 0877868686, e-mail: fulmed.haskovo@gmail.com,  

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Бездер Реджеб 

Лице за контакти: Бездер Реджеб 

  

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

Уведомяваме Ви, че „Фулмед“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: 

„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“ 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

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. 

mailto:fulmed.haskovo@gmail.com


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. 

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно 

предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно 

приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други 

свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на 

съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура 

(пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема 

дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

Допълнението и изменението на Инвестиционното предложение се състои в следното: 

1. Добавя се съоръжение „Хеншел“. 

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 

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 

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 

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 

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 се 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.  

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на 

въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на 

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по 

одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: 

Настоящото инвестиционно предложение има връзка с одобрена и въведена в 

експлоатация 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 същия имот - 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. За дейностите с отпадъци Директора на РИОСВ-Хасково е издал Решение 

№ 14-ДО-00 от 23.9.2021 г. с оператор „Фулмед“ ЕООД 



 

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

за друг вид производствен, складов обект. 

4. Местоположение: 

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват 

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни 

UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на 

Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии 

за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, 

схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

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. 

 

Местоположение на поземлен имот с идентификатор 77195.20.15 с площ 1414 кв.м, в 

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

Имотът не засяга защитени територии по реда на Закона за защитените територии, както и 

защитени зони по реда на Закона за биологичното разнообразие. Не засяга територии за опазване 

на обекти на културното наследство и не се очаква трансгранично въздействие.  

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено 

водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води 

и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от 

изграждане на нови) 

имот 77195.20.15 



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

обслужващия обекта персонал и електроенергия от съществуващата електропреносна мрежа. 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, 

при които се осъществява или е възможен контакт с води: 

В резултат от реализацията на дейността не се очаква да се емитират приоритетни и/или 

опасни вещества, които да попаднат в повърхностни и подземни води. Съоръжението ще се 

разположи на съществуваща бетонирана площадка. 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Източник на неорганизирани емисии се явяват колите, при ползването на площадката. 

Същите няма да доведат до промени в качеството на атмосферния въздух в района. 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

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/ 

9. Отпадъчни води: 

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и 

др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и 

др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна 

изгребна яма и др.) 

Площадката е със съществуваща канализация.  

Новата дейност не е свързано с генериране на отпадъчни води. 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните 

вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към 

Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) 

Дейността не е свързана с употреба и съхранение и на опасни химични вещества.  

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на 

глава шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се 

извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или 

процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 



Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, 

когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към 

ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от 

ЗООС) поради следните основания (мотиви): 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на 

възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ 

начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт 

права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

те действия да бъде издадено в електронна 

форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

ая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на 

посочения от мен адрес на електронна поща. 

деляне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран 

пощенски оператор. 

  

Дата: ………………….                                               Уведомител: ………………………… 

                                                                                                                         (подпис) 

  

 

 

 

 

 

 


