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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 
 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ -  ХАСКОВО 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14 – ДО – 181 - 00 от  14.02.2013 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 № O– 489  от  14.12.2012 г.  
 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

на „Ауто Италия” ЕООД 
 

ЕИК: 126644524, седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Хасково, 

гр. Хасково, ул.”Дунав” № 13-15, вх.б, ет.6, ап.49 лице, управляващо/представляващо 

дружеството/едноличния търговец: Янко Костов Янков, адрес: гр. Хасково, ул.”Дунав” 

№ 13-15, вх.б, ет.6, ап.49, служ.тел.: 0898 43 90 38  
 

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

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: област Хасково, община Хасково, гр.Хасково, местност 

„Чатръка”, поземлен имот № 77195.330.5, площ 5000 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  

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  16 01 04* 
излезли от употреба 

превозни средства 

R 12 Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R 1 - R 11;  

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 

40 

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 

R 12  Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R 1 - R 11; 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 

10 

лица 

притежаващ

документ  

съгласно 

чл.35, ал.1 от 

ЗУО 

3.  160601* 
оловни акумулаторни 

батерии 

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 

1 

физически и 

юридически 

лица 

 

 

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

вид и капацитет на съоръженията: 

Излезлите от употреба МПС се приемат в закрито помещение, където се извършват 

операциите по разкомплектоване, отделяне на течностите, негодните батерии и 

акумулатори и годните за повторна употреба части и компоненти на МПС. Събирането и 

съхранението на образуваните отпадъци се осъществява на открити площадки и 

подходящи за целта складове, в зависимост от вида и свойствата на отпадъка. 

Отработените масла и нефтопродукти получени от разкомплектоване на ИУМПС 

(антифриз, спирачни течности), ще се съхраняват в подходящи съдове, в закрито 

помещение, без да се смесват. Негодните батерии и акумулатори се съхраняват в 

подходящи специализирани съдове на закрито, заедно с електролита.; 

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; 

 

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;  
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- 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 съобразно реда посочен в Приложение 3 от Наредбата за 

изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства.  

При неподлежащите на възстановяване и рециклиране и повторна употреба отпадъци ще 

се извършва подготовка за транспортирането им до местата за обезвреждане, 

включваща тяхното събиране и съхраняване по видове съгласно разпоредбите на Закона 

за управление на отпадъците. 
 

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, съгласно приложението 

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. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

3.1.Площадката за съхраняване на отпадъци отговарят на следните изисквания: 

Площадката да бъде изградена върху непропусклива повърхност. Да са налице 

съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване. Да 

бъдат осигурени подходящи места за временно съхраняване на демонтирани части, 

включително складове с непропусклив под за съхраняване на части, замърсени с 

масла. На площадката да има походящи съдове за съхраняване на оловни 
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акумулатори, филтри и кондензатори, течности от излезли от употреба МПС, като 

горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, 

хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности недопускащи 

техния разлив. 

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

Операциите по съхраняване се извършва по начин, предотвратяващ увреждане на 

резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на  

оползотворяване и използване като резервни части. Да се поддържат в постоянна 

изправност и нормално действие съоръженията за третиране на отпадъци. 

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 след експлоатационни дейности на площадките за третиране на 

отпадъци, съгласно документацията по приложение № към заявлението. 

8. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 

наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

9. Други условия : 

9.1 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; 

9.2 Да не допуска оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци; 

9.3 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 
 
 
 

 
 


