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Образец № 1 

Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО 

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 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  -  Х А С К О В О  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14 – ДО – 176 - 00 от 06.02.2013 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 - 17 от 11.01.2013 г.  

 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

на СТИЛ 96 ООД 
 

 

ЕИК: BG 108009269  

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

ул. (бул.) Заводска № 1. 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти):  Георги Петров Петров 

служ. тел.: 0361/65740 , факс: 0361/65740 

електронна поща: antoaneta_11@abv.bg 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

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

ул. ”Заводска ” № 1, ПИ с идентификатор 40909.117.91 по кадастралната карта и 

кадастралния регистър (КККР) на гр. Кърджали, площ: 857 кв.м. 

 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 
 
 

№ 

Вид на отпадъка 
 

Дейности, 

кодове 

Количес

тво 

(тон/год.

) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  130110
*
 

Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална основа 

R 13-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. 

2 

От физически 

и юридически 

лица 
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2.  130113
*
 

Други хидравлични 

масла 

R 13-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. 

2 

От физически 

и юридически 

лица 

3.  130205
*
 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

R 13-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. 

30 

От физически 

и юридически 

лица 

4.  130206
*
 

Синтетични моторни 

и смазочни масла и 

масла за зъбни 

предавки 

R 13-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. 

2 

От физически 

и юридически 

лица 

5.  130208
*
 

Други 

моторни,смазочни и 

масла за зъбни 

предавки 

R 13-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. 

30 

От физически 

и юридически 

лица 

6.  160601
*
 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

R 13-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. 

30 

От физически 

и юридически 

лица 

 
 
 
 

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 акумулатори1 

Индустриални 
батерии и акумулатори1 

Портативни 
батерии и акумулатори1 

1 2 3 4 

16 06 01*    

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  

На площадката ще се осъществява съхраняване на разрешените отпадъци до предаването 

им за последващо третиране. 
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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 № 1 към 

заявлението. 

 

2. 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. 35 от 

ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за 

класификация на отпадъците. 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, гр. Хасково. 

 

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

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

Да се осигурят места за разделно складиране на отпадъците на достатъчно разстояние 

едни от други и отделно от други спомагателни материали. Да бъдат обозначени с код и 

наименование на съхранявания отпадък (съгласно Наредба №3/2004г. за класификация на 

отпадъците), а местата за съхраняване на опасни отпадъци да бъдат от закрит тип или с 

навес. Площадките за съхраняване на автомобилни НУБА се обозначават с допълнителни 

табели „Акумулаторите се събират задължително с електролит". 

 

3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

На площадката да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката и вида 

на отпадъците, които се третират на нея. Да бъде бетонирана и/или покрита с друго 

непропускливо (маслоустойчиво, корозивно устойчиво) покритие със цел недопускане на 

замърсяване на почви и подземни води. Да са налице специализирани съдове, за събиране и 

съхранение на отпадъците, обозначени с кода и наименованието на  съответния отпадък, 

съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО, като тези за маслата да са плътно затворени извън 

времето на извършване на манипулации и да са маркирани с надпис „Отработени масла", а 

за батериите – съдовете да осигуряват вентилация на въздух и обозначени съответно с 

„Негодни за употреба батерии и акумулатори”. Площадката да бъде оборудвана с 

устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти. На нея да се държат в наличност достатъчни количества от 

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

ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци. 
 

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

Отпадъците, в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики, се 

събират, транспортират и третират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо 

оползотворяване. 

 

5.  Да се води отчетност, като отчетните книги и документацията за отпадъци се съхраняват 

за срок от 5 год., включително след преустановяване на дейността. 

 

6. При закриването на площадката/прекратяването на дейността, да се предвидят и 

осъществят необходимите мерки за неразпространяване на замърсяване в околната среда 

и за възстановяване на терена. 

 

7. Да се предоставя информация и ежегодно да се изготвят и представят в Изпълнителната 

агенция по околна среда ( ИАОС ) годишни отчети по отпадъците, съгласно изискванията 

на ЗУО и наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 
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8. Други условия : 

8.1 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. 

8.2 Да не допуска смесването на оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци. 

8.3 Със заповед на управителя на дружеството се определя лице отговорно за безопасното 

управление на опасните отпадъци. 

 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 

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

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев:   

 Директор на Регионална инспекция по 

 околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

 


