
О Б Я ВА 
 

                          От „ПЕНКОМЕРС“ ООД, ИН 103952999, седалище и адрес на управление гр. 
Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ 8. 
 
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, 
бр. 94/2012 г.) 
 

У В Е Д О М Я В А М Е 
 
       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме Инвестиционно 
предложение “Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци” 
с местонахождение гр. Шумен, обл. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 30, Пром. Зона (бивше 
РЕМО). 
 
Характеристика на инвестиционното предложение: 
1. Резюме на предложението: 
Инвестиционното предложение е ново - “Обособяване на площадка за извършване на дейности по 
третиране на неопасни отпадъци”. Площадката ще се обособи на площ от 200 кв.м. Имота и построените 
в него сгради са собственост на фирма “Метарекс”ООД, с която дружеството ни има сключен договор за 
наем за площ от 200 кв.м. На отдадената площ ще се извършват дейностите с неопасни отпадъци. За 
целия имот, включително и прилежащите сгради към него със Заповед № РД-2596/30.01.2003г. на 
Веселин Златев Кмет на Община Шумен на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка със Заповед № 
РД-25-1769/30.10.2002г. и решение по т.1 от Протокол № 59 от 10.12.2002г. на ОбЕСУТ е одобрено 
частично изменение на подробен устройстен план (ПУП) за регулация и застрояване на парцел 
/урегулиран поземлен имот/ V „РЕМО“ АД кв. 340 по плана на гр. Шумен. 
(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: 
 
Основни процеси: 
 
Съгласно ДР от ЗУО, “Пенкомерс” ООД ще извършва дейности с неопасни отпадъци, както 
следва:  
 
        "Третиране на отпадъците" - дейностите по оползотворяване, включително подготовката преди 
оползотворяване.  

Дейността включва – сортирае, разделяне, рязане и ще се извършва ръчно от работници с ръчни 
инструменти.          
         Съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 на ЗУО (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) ДЕЙНОСТИ ПО 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ - кода на дейността е R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 (*****), това включва предварителни дейности преди 
оползотворяването, включително предварителна обработка, разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране 
или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11. 
 
        "Подготовка за повторна употреба" - дейности по оползотворяване, представляващи проверка, 
почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали 
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отпадък, се подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна 
обработка. 
        Тази дейност е свързана предимно с дървесни отпадъци. Ще се извършва ръчно от работници с 
ръчни инструменти за проверка, почистване и ремонт (разглобяване, сглобяване).      

Съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 на ЗУО (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) ДЕЙНОСТИ ПО 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ - кода на дейността е R3 - Рециклиране/възстановяване на органични 
вещества, които не са използвани като разтворители (включително чрез компостиране и други 
процеси на биологична трансформация) (**), това включва подготовка за повторна употреба. 
 
         "Събиране" – дейност по натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и 
предварителното съхраняване на отпадъци, с цел по следващото им третиране. 
         "Съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното 
третиране, за срок, не по-дълъг от: 
а) три години - при последващо предаване за оползотворяване; 
б) една година - при последващо предаване за обезвреждане. 
          Съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 на ЗУО (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) ДЕЙНОСТИ ПО 
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ - кода на дейностите “Събиране”; “Съхраняване” и “Предварително 
съхраняване” е R 13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - 
R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им и код D15 - съхраняване до извършване на някоя от дейностите с кодове D1-D14, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 
(******) Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от 
допълнителните разпоредби. 

 
"Предварително съхраняване" - дейност по съхраняване на отпадъци при мястото на образуване 

до събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за последващо 
транспортиране до друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане. Дейността се отнася за 
получените потоци отпадъци от дейностите по рециклиране (R3) предварителна подготовка (R12). В 
нашия случай получените отпадъци след извършване на дейност R3 (рециклиране) и R12 (сортиране, 
рязане, разделяне) са:  

-19 12 01 – хартия и картон; 
-19 12 04 – пластмаса и каучук; 
-19 12 05 – стъкло; 
-19 12 07 - дървесина, различна от упоменатата в 19 12 06;  
-19 12 08 – текстилни материали;  
-19 12 12 - други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11;  
 
          Площадката за рециклиране на дървесни отпадъци, предварително третиране и съхранение 
на други неопасни отпадъци е проектирана, оборудвана от собственика на имота по реда и условията 
на Наредбата № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките 
за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗУО и ще се 
експлоатира от “Пенкомерс” ООД, на основание сключения договор за наем и издадения 
Регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци. 
 
      Кодове и наименование на отпадъците, съгласно Наредба за класификация на отпадъците, за 
които ще се отнасят по – горе описаните дейности, както следва: 
 

№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 



1.  02 01 04 Пластмасови 
отпадъци (с 
изключение на 
опаковки) 

R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране,); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 Oт физически 
и юридически 

лица, 
регистрирани 

по ТЗ 

2.  07 02 13 Отпадъци от 
пластмаса 

R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 От физически 
и юридически 

лица, 
регистрирани 

по ТЗ 

3.  12 01 05 Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
пластмаси 

R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

500 Oт физически 
и юридически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

4.  15 01 01 Хартиени и 
картонени 
опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11(предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 Oт физически 
и юридически 
лица 

5.  15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11(предварителни 
дейности преди оползотворяване - 
сортиране); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1400 Oт физически 
и юридически 
лица 



6.  15 01 03 Опаковки от 
дървесни 
материали 

R3-Рециклиране/възстановяване на 
органични вещества, които не са 
използвани като разтворители 
(включително чрез компостиране и 
други процеси на биологична 
трансформация) – проверка, 
почистване, ремонт; 
R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране, 
разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

5000 Oт физически 
и юридически 
лица 

7.  15 01 04 Метални 
опаковки  

R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране) 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване досъбирането им; 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

8.  15 01 05 Композитни/ 
многослойни 
опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

9.  15 01 06 Смесени 
опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

10.  15 01 07  Стъклени 
опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 От физически 
и юридически 
лица 



11.  15 01 09 Текстилни 
опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране, 
разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъи до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1200 От физически 
и юридически 
лица 

12.  15 02 03 Абсорбенти, 
филтърни 
материали, кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, различни 
от упоменатите в 
15 02 02 

R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 
D15-съхраняване до извършване на 
някоя от дейностите с кодове D1-
D14, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им; 

100 От физически 
и юридически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

13.  16 01 19 пластмаси R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране, 
разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъи до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

14.  17 02 01 дървесина R3-Рециклиране/възстановяване на 
органични вещества, които не са 
използвани като разтворители 
(включително чрез компостиране и 
други процеси на биологична 
трансформация) – проверка, 
почистване, ремонт; 
R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране, 
разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъи до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

2000 От физически 
и юридически 
лица 



15.  17 02 03 пластмаса R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране, 
разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъи до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

16.  19 12 01 Хартия и картон R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

7500 От физически 
и юридически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

17.  19 12 04 Пластмаса и 
каучук 

R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

9000 От физически 
и юридически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

18.  19 12 05 стъкло R12-размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране); 
R13-съхраняване на отпадъи до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 От физически 
и юридически 
лица 



19.  19 12 07 Дървесина,  
различна от 
упоменатата в 19 
12 06 

R3-Рециклиране/възстановяване на 
органични вещества, които не са 
използвани като разтворители 
(включително чрез компостиране и 
други процеси на биологична 
трансформация) – проверка, 
почистване, ремонт; 
R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им;  
D15-съхраняване до извършване на 
някоя от дейностите с кодове D1-D14, 
с изкл. на вр.съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

3500 От физически 
и юридически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

20.  19 12 08 Текстилни 
материали 

R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 
D15-съхраняване до извършване на 
някоя от дейностите с кодове D1-
D14, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

1000 От физически 
и юридически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

21.  19 12 12 Други отпадъци 
(включително 
смеси от 
материали) от 
механично 
третиране на 
отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 19 
12 11 

R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (сортиране, 
разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 
D15-съхраняване до извършване на 
някоя от дейностите с кодове D1-
D14, с изкл. на вр.съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

3000 От физически 
и юридически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 



22.  20 01 01 Хартия и картон R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

5000 От физически 
и юридически 
лица 

23.  20 01 11 текстилни 
материали 

R12-размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне, рязане); 
R13 – съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

24.  20 01 38 Дървесина, 
различна от 
упоменатата в 20 
01 37 

R3-Рециклиране/възстановяване на 
органични вещества, които не са 
използвани като разтворители 
(включително чрез компостиране и 
други процеси на биологична 
трансформация) – проверка, 
почистване, ремонт; 
R12-размянана отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

1500 От физически 
и юридически 
лица 

25.  20 01 39 Пластмаси R12-размянана отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 (предварителни 
дейности преди оползотворяване – 
сортиране, разделяне, рязане); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им;  
D15-съхраняване до извършване на 
някоя от дейностите с кодове D1-
D14, с изключение на вр.съхраняване 
на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

3200 От физически 
и юридически 
лица 



26.  20 01 99 Други фракции, 
неупоменати 
другаде  

R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 
D15-съхраняване до извършване на 
някоя от дейностите с кодове D1-
D14, с изключение на вр.съхраняване 
на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им; 

2000 От физически 
и юридически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

27.  20 03 07 обемни отпадъци R13 – съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им;  
D15 – Съхраняване до извършването 
на някоя от дейностите с кодове D1-
D14, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им; 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

 
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: 
 
В приложение на настоящото уведомление е техническата документация на терена за одобрен ПУП на 
собственика на целия имот фирма „Метарекс“ ООД. 
 
Необходимо е издаване на „Пенкомерс“ ООД на Регистрационен документ за извършване на дейности 
по третиране на отпадъци от РИОСВ гр. Варна. 
 
 
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) 
 
гр. Шумен, обл. Шумен, ул. „Цветан Зангов“ № 30, Промишлена зона. 
 
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) 
Площадката изцяло отговаря на Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които 
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. 
Всички сгради, помещения и открити части са с изградена трайна настилка, имат изградена и 
функционираща ВиК мрежа и електрозахранване.  
От дейността на „Пенкомерс“ ООД няма да се генерират отпадни води и за този вид дейност не 
се използва вода за промишлени нужди. Обекта е водоснабден от ВиК мрежата на града, на 
основание сключен договор между собственика на имота „Метарекс“ ООД и ВиК Шумен. 



Площа от 200 кв.м. (отдадена под наем), в която ще се извършват дейности с отпадъци от 
„Пенкомерс“ ООД е свързана към изграден на терена от собственика на имота 
каломаслоуловител. 
Всички съоръжения необходими за водоснабдяване, канализация и електрическа енергия са 
съществуващи, които фирма „Пенкомерс“ ООД ще използва на база сключения договор за 
наем със собственика на имота „Метарекс“ ООД. 
 
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: 
Не се очаква, дейностите се извършват с неопасни отпадъци. 
 
7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 
Не се очаква. 
 
8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 
Генерираните потоци отпадъци от дейностите по рециклиране и/или предварително третиране 
(сортиране, разделяне, рязане) ще се предават на дружества притежаващи разрешителни по чл. 
35 от ЗУО. Същите са от група 19 и подгрупа 19 12 - отпадъци от механично третиране на 
отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране), неупоменати другаде, 
съгласно Наредба за класификация на отпадъците. 
 
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.) 
От дейността на дружеството не се генерират отпадни води. За този вид дейност не се използва 
вода за промишлени нужди. Отдадената на „Пенкомерс“ ООД под наем площ, в която ще се 
извършват дейности с отпадъци е свързана към изграден на терена от собственика на имота 
каломаслоуловител. 
 
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) 
Не се очаква. 
 
Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община 
Шумен или в РИОСВ - Шумен, ул. „Съединение“ № 71.  
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