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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-219-00 от 15.07.2014 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-185 от 25.07.2014 г.  и допълнително 

представени документи с вх. № О-185(2)/12.06.2014 г. 

 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

на “Шахин - 81“ ЕООД 

 

ЕИК: 201260914  

седалище и адрес на управлението: област Кърджали, община Кирково, с.Бенковски, кв. 

Мъженци № 28. 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Кадир Кемал Шахин  

служ. тел.: 0889539707 

 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1  С местонахождение: (с.) Бенковски, област Кърджали, община Кирково, ПИ № 

000501 по КВС на землище с.Бенковски, местност „Държавата” с площ 501 кв.м.  

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

дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната 

таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка
 

Дейности, 

кодове 

 

Колич

ество 

(тон/го

д.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  16 01 04* 
Излезли от употреба 

превозни средства 

R12- разкомплектоване; 

R13-съхраняване до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1-R12, 

с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

лица и 

юридически 

лица 

2.  160106 

Излезли от употреба 

превозни средства, които не 

течности и др. Опасни 

вещества 

R12- разкомплектоване; 

R13-съхраняване до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1-R12, 

с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

лица и 

юридически 

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

капацитет на съоръженията  

            

Площадката, предназначена за изграждане на автоморга се обособява в поземлен 

имот № 000501, с площ 501 м2, в землището на село Бeнковски с ЕКАТТЕ 03825, община 

Кирково, област Кърджали. Осигурена е площ за престой на автомобилите, извършващи 

дейности по товарене и разтоварване на отпадъците. В съществуващата сграда за 

автосервиз се обособява приемателен пункт и работилница за разкомплектоване на 

ИУМПС. 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.  

 - 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 до предавато им на фирми, притежаващи необходимото разрешение за 

дейности с този вид отпадъци, за последващо третиране и обезвреждане; 

 - На площадката 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;  

 - Съхраняване на негодни за употреба оловни акумулаторни батерии ще бъде в 

специални контейнери, устойчиви на киселина с цел последващо транспортиране до 

инсталация за ополотворяване от фирми, притежаващи необходимото разрешение за 

дейности с този вид отпадъци. Площадката за съхраняване им ще е разположена върху 

участък с непропускливо и корозионноустойчиво покритие под навес; 

 - Всички смазочни, хидравлични масла, спирачни и др. течности източени от 

излезлите от употреба МПС ще се събират разделно, във варели за временно съхранение, 

преди предаването им на фирми, притежаващи необходимото разрешение, съгласно Закона за 

управление на отпадъците / ЗУО /, за последващо третиране и/ или обезвреждане. Съдовете 

ще са надписани и изолирани от околната среда; 

 - Напоените с нефтопродукти /генерирани при разкомплектоването на МПС и/или при 

евентуален разлив / абсорбенти ще се събират разделно с подходящи съдове и ще се 

предават на фирми, притежаващи необходимото разрешение за дейности с този вид 

отпадъци, за последващо третиране и обезвреждане; 

 - Отпадналите при разкомплектоването на ИУМПС, електрически и електронни компоненти ще 

се събират разделно, в специално обозначен и маркиран контейнер, като след това ще се 

предават на фирми, притежаващи необходимото разрешение за дейности с този вид 

отпадъци, за последващо третиране и обезвреждане; 

 - Кабели, пластмаси, текстил, стъкла, уплътнители, спирачни накладки, катализатори и 

др. компоненти се отстраняват от ИУМПС, след което да се насочват за разделно, 

временно съхранение към  обособените места на площадката, за съответната 

категория отпадъци; 

Предварителното третиране  - разкомплектоването на ИУМПС ще се извършва в 

следната последователност.  

 Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 

а) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; 

акумулаторите се поставят в специализирани контейнери. 

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. 

ч. въздушни възглавници); 

в) отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, 

масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи 

течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички 
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други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими 

за повторната употреба на съответните части.  

Поставят се в резервоари, варели и или бидони-надписани по код, плътно 

затворени и съхранявани на закрито. 

 Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 

рециклирането им: 

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий;  

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни 

табла, резервоари за течности и т.н.), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани 

като материали; 

г) отделяне на стъклата. 

  Операциите по съхраняване се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на 

резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на повторно  

използване като резервни части.  

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. 

Предаването за последващо третиране на отпадъците получени от 

разкомплектоването на ИУМПС ще 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. 

Площадката за разкомплектоване на ИУМПС ще бъде оградена, с осигурена охрана 

и контролно – пропускателен пункт, с покритие от асфалт и бетон. Тя ще разполага със 

съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за обезмасляване. Ще бъдат 

осигурени подходящи места за временно съхраняване на демонтирани части, включително 

складове с непропусклив под за съхраняване на части, замърсени с масла. На площадката 

ще има походящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни батерии, филтри и 

кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили, 

течности от излезли от употреба МПС, като горива, смазочни масла, масла от 

предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, 

антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации недопускащи техния 

разлив. Ще има изграден каломаслоуловител. Ще има подходящи съдове за съхраняване 

на отделените при разкомплектоването гуми с оглед предотвратяване на опасността от 

възникване на пожари при натрупване на по-големи количества. 

За всяко прието ИУМПС ще се издава удостоверение по образец за 

разкомплектоването му. 

Ще се води отчетност и ще се предоставя информация съгласно изискванията на 

наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

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

инж. Л. Дайновски 
За Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

(Заповед № 45/03.08.2012 г.  

на Директора на РИОСВ Хасково) 


