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  Образец № 1, Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

Минис т е рс т в о н а  о ко лн а т а с ре д а  и  во ди т е  
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. Хасково 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 14  - ДО -  187 – 00 от 28.02.2013  г. 
 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-37 от 14.01.2013  г.  
 

РАЗРЕШАВАМ 
на „Бари 95” ЕООД гр.Кърджали 

 

ЕИК 201864722, седалище и адрес на управлението: област Кърджали, община Кърджали, гр. 

Кърджали, район Кърджали, ул. (бул.) „Беломорски” № 75, вх. Б, ап. 33, лице, управляващо/ 

представляващо дружеството/ едноличния търговец Бирхан Ферад Хабил, адрес: 

област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 75, вх. Б, ап. 33, тел.: 

0898766936. 
 

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: гр.Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, 

поземемлен имот с индентификатор №40909.122.99. 

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 
№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  16 01 04* Излезли от 

употреба 

превозни 

средства 

 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12;  

R12 Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 -R11 

/сортиране, балиране/   

200 Физически и 

юридически 

лица 
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2.  16 01 06 Излезли от 

употреба 

превозни 

средства, които 

не съдържат 

течности или 

други опасни 

компоненти  

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12;  

R12 Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 -R11 

/сортиране, балиране/   

20  Физически и 

юридически 

лица, 

еднолични 

търговци 

3.  16 01 06 Излезли от 

употреба 

превозни 

средства, които 

не съдържат 

течности или 

други опасни 

компоненти  

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12;   

10 Юридически 

лица, 

еднолични 

търговци 

 

1.2.1. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 

1, които ще се третират: 
 

Код на отпадъка 

съгласно 

Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и 

акумулатори 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори 

Портативни  

батерии и 

акумулатори 

1 2 3 4 

 16 06 01* X □ X 

 16 06 02* □ □ □ 

 16 06 03* □ □ □ 

16 06 04 □ □ □ 

16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* □ □ □ 

 20 01 34 □ □ □ 

 

 

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, 

вид и капацитет на съоръженията 

Излезлите от употреба моторни превозни средства ще се събират, съхраняват и 

разкомплектоват като се спазва следна технологична последователност : 

- снемане на акумулатора, отделяне на течностите - смазочни масла, гориво, 

спирачна течност, охлаждаща течност и др.  подобни; 

- демонтаж на електроника, микропроцесорни системи, климатична инсталация 

и катализатори;  комплектувани и класифицирани по видове, те се съхраняват 

и третират при спазване на изискванията за безопасност;  

- демонтаж и отделяне на стъклата;  

- сваляне на пластмасовите компоненти; 
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- сваляне на гумите;  

- нарязване и балиране на металните компоненти;  

- демонтаж на връзки, детайли и агрегати, отделяне на годните за повторна 

употреба. 

- разделяне на останалите отпадъци по видове; 

Отпадъците след разкомплекотването, представяляващи отделни части от излезлите 

от употреба моторни превозни средства, ще се подлагат на допълнителна обработка за 

разделянето им на подлежащи и неподллежащи на рециклиране или повторно 

използване, като едновременно с това ще се извършва и подготовката им за следващите 

етапи на третиране. 
 

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на 

отпадъци 

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 

превантивните мерки в съответствие с документацията, приложение към заявлението. 

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение 

да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 

35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както 

следва: 

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО; 

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;  

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за 

дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, 

притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по 

чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО. 

 

3.  Площадкита за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

3.1. Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

 Площадката № 1 разположена в гр.Кърджали, област Кърджали, община 

Кърджали, поземемлен имот с индентификатор №40909.122.99 На площадката ще се 

извършват дейности по съхраняване на негодни за употреба акумулаторни батерии, и 

предварително третиране на излезли от употреба МПС, части и компоненти от тях. За целта   

на площадката са обособени отделни участъци за различните видове отпадъци. 

Съхранението ще  се осъществява на открити участъци и подходящи за целта складове, в 

зависимост от вида на отпадъка.  Съхраняването на акумулаторите ще се извършва в 

затворени помещения, оборудвани и експлоатирани съгласно изискванията на Приложение 

2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на опасни отпадъци (ПМС 

53/99 г.). 
 

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
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Излезлите от употреба моторни превозни средства ще се събират, съхраняват и 

разкомплектоват като се спазва следна технологична последователност : 

- снемане на акумулатора, отделяне на течностите - смазочни масла, гориво, 

спирачна течност, охлаждаща течност и др.  подобни; 

- демонтаж на електроника, микропроцесорни системи, климатична инсталация 

и катализатори;  комплектувани и класифицирани по видове, те се съхраняват 

и третират при спазване на изискванията за безопасност;  

- демонтаж и отделяне на стъклата;  

- сваляне на пластмасовите компоненти; 

- сваляне на гумите;  

- нарязване и балиране на металните компоненти;  

- демонтаж на връзки, детайли и агрегати, отделяне на годните за повторна 

употреба. 

- разделяне на останалите отпадъци по видове; 

Отпадъците след разкомплекотването, представяляващи отделни части от излезлите 

от употреба моторни превозни средства, ще се подлагат на допълнителна обработка за 

разделянето им на подлежащи и неподллежащи на рециклиране или повторно 

използване, като едновременно с това ще се извършва и подготовката им за следващите 

етапи на третиране. 

При подлежащите на рециклиране/оползотворяване или повторно използване 

отпадъци ще се извършват операции свързани с отделянето на материали и компоненти с 

цел улесняване на рециклирането им по реда на т.ІІІ.2 от Приложение 2 от Наредбата за 

изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства.  Осигурява  се 

разделно складиране на отпадъците на достатъчно разстояние едни от други. Базата 

разполага с необходимото оборудване за извършване на разкомплетоване на ИУМПС. 

Определени са местата за складиране на демонтираните части, включително складови 

площи с непропусклив под за съхраняване на части, замърсени с масла. В отделно 

помещение ще се складират акумулатори, филтри. Осигурени са подходящи резервоари 

за разделно съхраняване на течности от излезли от употреба МПС, като горива, смазочни 

масла и др. Отделено е място за свалените гуми и други компоненти и материали с оглед 

предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупването на по-големи 

количества; На площадката се държат в наличност на достатъчни количества от 

абсорбент (пръст, пясък и др.), които ще бъдат използвани при необходимост за 

задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци; Амортизираните 

акумулатори ще се събират в специални палети, заедно с киселината в тях, съхранението 

ще е в специализирано  затворено помещение и ще се предават за транспортиране със 

специализиран превоз. 

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва 

проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за 

закриване и за следексплоатационни дейности на площадките за третиране на 

отпадъци, съгласно документацията по приложение към заявлението. 
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6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 

наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 
 

7. Други условия  

7.1. Със заповед на управителя на дружеството се определя лице отговорно за 

безопасното управление на опасните отпадъци 

7.2. Операторът на центъра за разкомплектоване, или операторът на площадка за 

събиране и съхраняване издава за всяко прието ИУМПС удостоверение за 

разкомплектоването му. 

7.3. Да не допуска смесване на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с 

други отпадъци, вещества или материали; смесването включва и разреждането на 

опасни вещества. 

 
 

 

 

 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра 

на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Кърджали по реда 

на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Хасково:      

                       /инж.Д.Илиев/ 

 
     
 

 
 


