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Образец № 10 Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министерство на околната среда и водите 
Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  П О  О К О Л Н А Т А  С Р Е Д А  И  В О Д И Т Е  г р . Х а с к о в о  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 14 – ДО – 144 - 01 от 14.03.2012 г. 

 

Във връзка със заявление № О - 84 от23.02.2012 г. на “Екопет” ООД 
(наименование и адрес на търговеца) 

и 

и на основание чл. 45, ал.7, във връзка с ал. 1, т.5 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), 
 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 
 

Решение № 14 – ДО – 144 – 00 от 11.11.2010 г. 

на “Екопет” ООД 
 

ЕИК112651219, с адрес на управление: обл. Пазарджик, общ. 

Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.“Заводска” №1, лице, 

управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Фаик 

Донат с адрес обл.Хасково общ. Харманли, гр.Харманли, Гаров район 

5, служебен телефон 0888 356943: 

 

поради следните причини: 

1. предстоящи промени в суровините или в технологичните 

процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в 

количеството, състава и свойствата на отпадъците – промяна 

на количествата отпадъци приемани отпадъци, както следва : 

отпадък с код 120105 от 6000т./год. на 5000 т./год.; 

отпадък с код 150102 от 500 т./год. на 2000 т./год.; 

отпадък с код 160119 от 1000 т./год. на 500 тона годишно. 
 
Забележка: Описват се подробно промените, които ще настъпят:  

 

1. При промяна в количествата на отпадъците се предоставя 

информация за всеки отпадък по отделно: количеството на 

отпадък с код и наименование съгласно Приложение № 1 на 

Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците се променя 

от : отпадък с код 120105 cтърготини, стружки и изрезки от 

пластмаси от 6000т./год. на 5000 т./год.; отпадък с код 

150102 пластмасови опаковки от 500 т./год. на 2000 т./год.; 

отпадък с код 160119 пластмаси от 1000 т./год. на 500 тона 

годишно. 

 

Във връзка с горното изменям и допълвам разрешение №14-ДО-144-00 

със следния консолидиран вариант на разрешение:  

 

ІA. Да извършва дейности по размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от методите по букви "а" - "л" - 

код R12. При отсъствие на друг подходящ код R този код може да 

включва предварително третиране преди оползотворяването, като 
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демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, 

разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от 

операциите с кодове R1 - R11.; съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен 

временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - 

код R13; транспориране (събиране и транспортиране) – код Т на 

отпадъци на обекти: 
/посочват се наименованията на дейностите, които ще се извършват в съответствие с § 1, т. 8 

и 17 от ДР на ЗУО/ 

 

1А) Площадка № 1 с местонахождение: гр.Харманли, област Хасково, 

община Харманли поземлен имот с идентификатор №77181.15.550 по 

плана за регулация на гр.Харманли, други описателни данни, когато 

имотът е извън регулация. 
 

На посочената площадка да извършва дейностите по размяна на 

отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви 

"а" - "л" - код R12. При отсъствие на друг подходящ код R този код 

може да включва предварително третиране преди оползотворяването, 

като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, 

разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от 

операциите с кодове R1 - R11.; съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен 

временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - 

код R13; транспориране (събиране и транспортиране) – код Т на 

отпадъците, посочени в таблицата*:  
/посочват се наименованията на дейностите в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО, 

които ще се извършват/ 

 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности

, 

кодове 2 

 

Количест

во 

(тон/год

.) 

Произход Състав и 

свойства3 Код Наименован

ие 

1 2 3 4 5 6 

1 

02 01 04 

отпадъци от 
пластмаси (с 
изключение на 
опаковки) 

код R12; код 
R13; код Т 

500 

физически и  
юридически 
лица 

 

2 

07 02 13 
отпадъци от 
пластмаси 

код R12; код 
R13; код Т 

500 
физически и  
юридически 
лица 

 

3 

12 01 05 

cтърготини, 
стружки и 
изрезки от 
пластмаси 

код R12; код 
R13; код Т 

5000 

физически и  
юридически 
лица 

 

4 

15 01 01 
хартиени и 
картонени 
опаковки  

код R12; код 
R13; код Т 

2000 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

15 01 02 
пластмасови 
опаковки 

код R12; код 
R13; код Т 

500 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

16 01 19 пластмаси 
код R12; код 
R13; код Т 

500 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

17 02 03 пластмаса 
код R12; код 
R13; код Т 

500 
физически и  
юридически 
лица 
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19 12 01 хартия и картон 
код R12; код 
R13; код Т 

2000 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

19 12 04 
пластмаса и 
каучук 

код R12; код 
R13; код Т 

1000 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

20 01 39 пластмаси 
код R12; код 
R13; код Т 

1000 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

Забележки: 
1
 В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 

3/2004г. за класификация на отпадъците (Наредба № 3/2004г.); 
2
 В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с 

§ 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО. 
3
 Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.; 
* 
- В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите когато на 

площадката с тях се извършват дейности в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО; 

- Таблицата се попълва и за случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 4 от ЗУО; 

 

В случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗУО: 

IБ. Да извършва дейност по транспортиране (събиране и 

транспортиране) - код Т, в съответствие с § 1, т. 19 от ДР на ЗУО 

на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в 

таблицата*: 

 

№ Вид на отпадъка 1 Количество 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства3 Код Наименование 

1 2 4 5 6 

1 

02 01 04 

отпадъци от 
пластмаси (с 
изключение на 
опаковки) 

500 

физически и  
юридически 
лица 

 

2 

07 02 13 
отпадъци от 
пластмаси 

500 
физически и  
юридически 
лица 

 

3 

12 01 05 
cтърготини, стружки и 
изрезки от пластмаси 

5000 
физически и  
юридически 
лица 

 

4 

15 01 01 
хартиени и картонени 
опаковки  

2000 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

15 01 02 пластмасови опаковки 500 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

16 01 19 пластмаси 500 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

17 02 03 пластмаса 500 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

19 12 01 хартия и картон 2000 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

19 12 04 пластмаса и каучук 1000 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

20 01 39 пластмаси 1000 
физически и  
юридически 
лица 

 

 

Забележки: 
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1
 В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 

3/2004г. за класификация на отпадъците; 
2 
Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.; 

*
 - В таблицата се упоменават и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите когато 

с тях ще се извършва дейност по транспортиране в съответствие с § 1, т. 19 от ДР от ЗУО; 

 

 

 

 

Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат 

в точка ІІ от това решение и са неразделна част от него. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Хасково 

      (инж.Д.Илиев) 

 

 

 

 

 

 

І. Условия по т. І от Решение №14 – ДО – 144 - 01 г. на директора 

на РИОСВ, гр. Хасково 

 

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по по размяна на 

отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви 

"а" - "л" - код R12. При отсъствие на друг подходящ код R този код 

може да включва предварително третиране преди оползотворяването, 

като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, 

разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от 

операциите с кодове R1 - R11.; съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите по букви "а" - "м", освен 

временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване - 

код R13; транспориране (събиране и транспортиране) – код Т на 

отпадъци да се извършват при следните 

 
/посочват се наименованията на дейностите, които ще се извършват в съответствие с         § 1, т. 8, 

17 и 19 от ДР на ЗУО/ 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. Площадката/площадките, на която/които ще се извършват 

дейностите, е/са със следните характеристики: Площадка е с 

обособена територия от 2608 м2 , разположена в поземлен имот с 

идентификатор №77181.15.550 отредена съгласно УПИ  за „складова и 

стопанска дейност‟ в кв.6а по ПУП на Промишлена зона – Харманли. 

Застроената площ е 332 м2, площадката  е покрита с трайна 

настилка, оградена, с обособен портал за входящ контрол. 

Забележка: т. 1 не се попълва за дейност с код Т; 
 

2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации 

със следния капацитет, в т.ч. транспортни средства с 

регистрационен номер и вид:  
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 транспортна лента с детектор за метал; 

 елеватор; 

 басейн за първо измиване (измиването се извършва със студена вода); 

 чукачка, за смилане на отпадъците до определен размер (комплектована с 
аспиратор и прахоуловител); 

 сепаратор за отделяне на чужди примеси; 

 басейн за топло измиване; 

 басейн за изплакване с студена вода; 

 центофуга и сушилня (сушенето при 90о С); 

 сектор за пакетиране на материала. 

Проектния капацитет на инсталацията е 3000-5000 т. годишно.  

Транспортиране на неопасни отпадъци посочени в настоящето разрешително да се 
извършва с товарен автомобил с  регистрационен номер П 59 33 ВК. 
 

3. Измерването и контролирането на количествата на 

постъпващите/образуваните отпадъци да се извършват тегловно чрез 

механичен кантар и да се документират в отчетната книга за 

постъпващите/образуваните отпадъци. 
 

4. Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове 

дейности: Събраните пластмасови отпадъци   се сортират в 

предварително обособена за целта зона от площадката, следва 

подаване на така получената изходна суровина към транспортната 

лента, Отпадъците се измиват и натрошават да определен размер. 

Извършва се сепариране,  повторно измиване, последвано от сушене 

на материала. Натрошената пластмаса се  пълни  в чували и се 

съхранява до транспонирането ипри което да се използват следните 

суровини. Подробно описание на технологиите (методите) са 

представени в приложение №към заявлението. 

  

5. Отпадъците, образувани на площадката, в т. ч. отпадъците, 

образувани от извършването на дейности по 

оползотворяване/обезвреждане на отпадъци на площадката*:  

 Площадка № 1: 

№ Вид на отпадъка Количество 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 12 01 07* машинни масла на 

минерална основа, 

несъдържащи халогенни 

елементи (с 

изключение на емулсии 

и разтвори) 

0.2 ремонт Н14 

2 
12 01 10* 

синтетични машинни 

масла 
0.2 ремонт Н14 

3 19 12 02 черни метали 2 от сортиране  

4 19 12 03 цветни метали 2 от сортиране  

5 
20 01 21* 

флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

0.0006 замяна Н14 

6 20 03 01 битови отпадъци 2   

* - При наличие на повече от една площадка, информацията за тях се представя по аналогичен 

начин; 
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6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници и 

управленски персонал за обслужване на площадките и инсталациите. 

Управител, организатор, 2-ма майстори и 4-ма работници 
 

7. Мерките за сигурност при аварийни ситуации, които да се 

осъществяват за времето на действие на разрешението за дейности с 

отпадъци, да бъдат в съответствие с утвърдения авариен план, 

приложение № към заявлението. 
 

8. Да се осъществява следния собствен мониторинг и контрол на депа 

за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации 

за съвместно изгаряне на отпадъци:Описанието и характеристиката на 

мониторинга са дадени в приложение №към заявлението. 
 

9. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се 

предприемат действия, свързани с безопасното ликвидиране на 

дейността и възстановяването (рекултивацията) на терена, съгласно 

документацията по приложение № към заявлението. 
 

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и 

следните условия на компетентния орган: 
/поставят се най-малко следните условия/ 

 

10.1. Предаването и/или приемането на отпадъците, включени в 

настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен 

договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци 

със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г. В 

срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се 

представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция 

по околна среда и води (РИОСВ), а в случаите при извършване на 

дейност (събиране и транспортиране) - код T - в РИОСВ, на чиято 

територия е седалището на лицето. 
 

10.2. Дейностите с масово разпространени отпадъци, включени в 

настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на 

наредбите по чл. 24 от ЗУО. 
 

10.3 Всички щети възникнали при аварийни ситуации се ликвидират 

своевременно за сметка на  дружеството. 
 

10.4 При сортирането на отпадъците да не допуска разпиляването им 

извън границите на площадката. Всички реални приемници на течни 

отпадъци да бъдат изолирани срещу евентуални разливи. На 

площадката се съхраняват достатъчно количество сорбент при авариен 

разлив на течни отпадъци. Съдовете съхраняващи отработени масла са 

с обваловка и обем съответстващ на количеството съхранявани течни 

отпадъци. Работните съдове да се затварят плътно. 
 

 

 

Решението на директора на РИОСВ, гр. Хасково може да се 

обжалва пред министъра на околната среда и водите по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото 

съобщаване. 
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ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Хасково 

      (инж.Д.Илиев) 

 

 

 

 

 

 

 
 


