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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  

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. Хасково 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№  14 – ДО – 201 – 00  от 08.04.2013  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 - 126 от 01.03.2013  г.  

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на „СПРИНТ МЕТАЛ 97” ЕООД, гр. Свиленград 

 

ЕИК: 202357444 седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Свиленград, град 

Свиленград, ул. Граничар № 2, лице управляващо/представляващо дружеството/едноличния 

търговец: Пенка Андонова Янева, служ. тел.: GSM 0893 62 15 56 

 

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

 

1. Площадка № 1: 
 

1.1  С местонахождение: гр. Свиленград, област Хасково, община Свиленград, част от УПИ 

ІІІ-1988, кв.171Б, други описателни данни, когато имотът е извън регулация, площ 1800 

кв.м 
 

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по 

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
 

№ Вид на отпадъка 
 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  

02 01 10 

Метални отпадъци 
 
 
 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

10 
други юридически 
и/или физически 
лица 

2.  

12 01 01 
Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 
метали 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

1 

други юридически 
и/или физически 
лица 

3.  

12 01 03 
Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни 
метали  

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

1 

други юридически 
и/или физически 
лица 

4.  
12 01 04 

Прах и частици от 
цветни метали 

код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

1 
други юридически 
и/или физически 
лица 

5.  
12 01 02 

Прах и частици от 
черни метали 

код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

1 
други юридически 
и/или физически 
лица 
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6.  
12 01 13 

Отпадъци от 
заваряване 

код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

1 
други юридически 
и/или физически 
лица 

7.  

16 01 17 Черни метали 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

100 
други юридически 
и/или физически 
лица 

8.  

16 01 18 Цветни метали 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

3 
други юридически 
и/или физически 
лица 

9.  

17 04 01 Мед, бронз, месинг 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане, 
трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

40 

други юридически 
и/или физически 
лица 

10.  

17 04 02 Алуминий 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

50 

други юридически 
и/или физически 
лица 

11.  

17 04 03 Олово 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

20 

други юридически 
и/или физически 
лица 

12.  

17 04 04 Цинк 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

5 

други юридически 
и/или физически 
лица 

13.  

17 04 05 Желязо и стомана 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

10 

други юридически 
и/или физически 
лица 

14.  
17 04 06 Калай 

код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

1 
други юридически 
и/или физически 
лица 

15.  

17 04 07 Смеси от метали 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

10 

други юридически 
и/или физически 
лица 

16.  

17 04 11 
Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 
10 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

10 

други юридически 
и/или физически 
лица 

17.  

19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

код R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от 
операциите с кодове R1 -  R12, освен 
временното съхраняване до събирането 
им от мястото на образуване. 

10 

други юридически 
и/или физически 
лица 



 3 

18.  

19 10 02 
Отпадъци от цветни 
метали 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане, 
трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12. 

10 

други юридически 
и/или физически 
лица 

19.  

19 12 02 Черни метали 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане, 
трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12. 

500 

други юридически 
и/или физически 
лица 

20.  

19 12 03 Цветни метали 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане, 
трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

70 

други юридически 
и/или физически 
лица 

21.  

20 01 40 Метали 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане, 
трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

20 

други юридически 
и/или физически 
лица 

 
Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на 

отпадъците само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО;  

2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван; 

3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с § 

1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.  

4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на 

площадката с тях се извършват дейности по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;  

 

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

съоръженията  

(описват се конкретните методи и технологии за третиране на отпадъците и се посочва видът 

и капацитетът на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците за всяка 

площадка по отделно) 

Пункта за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали се разполага в част от  УПИ ІІІ-1988, 

кв.171Б по плана на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково.  Обособяването на 

пункта за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали се реализира на открита площ от 1800 

м2 и съществуваща сграда - 45 м2.  

Площадката е на терен собственост на Димитър Вангелов Димитров, гр. Свиленград и се ползва 

под наем с Договор за наем на недвижим имот от 07.01.2013 г., Служба по вписвания - № 

66/07.01.2013 г., том І, акт.4, партида 10050. Съгласно Договора се ползва 1/2 идеална част от 

5323 кв.м., без намиращите се в него сгради (предачница, стар килимарски цех, складове). 

Договора за наем е за срок от 3 години. 

Наетия терен е пригоден за нуждите на пункта. На площадката свободната от сгради площ е 1800 

м2  и съществуващата сграда гараж е пригодена в приемателен пункт, където е разположен кантар 

за претегляне на приеманите отпадъци от черни и цветни метали.. 

Водоснабдяването на обекта се осигурява чрез съществуващ питеен водопровод, елемент от 

водопроводната мрежа на град Свиленград. Отпадъчните води от обекта постъпват в 

съществуващата градска канализация. 

Електроснабдяването на обекта е осигурено в съответствия с договор с Електроразпределение – 

Свиленград. Транспортният достъп до обекта се осъществява по съществуваща улица от изток, с 

която имота граничи. 

Площадката е с бетонова настилка и пригодена за нуждите на пункта.  
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На територията на площадката се извършват дейности по събиране, временно съхраняване и 

предварителна обработка/третиране/ на отпадъци от черни и цветни метали, в следната 

последователност: 

- измерване на постъпващите количества ОЧЦМ на кантар и изкупуването им; 

- сортиране на отпадъците от черни и цветни метали; 

- рязане с оборудване за газово-кислородно рязане и ъглошлайф на обемните отпадъци; 

- трошене на отпадъците от черни и цветни метали; 

- събиране и временно съхраняване на отпадъците от черните и цветни метали поотделно 

- предаване за транспортиране на ОЧЦМ до територията на площадки на фирми 

преработващи ОЧЦМ; 

Пункта за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали е съобразен с изискванията към 

площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхранение на отпадъци определени с 

Приложение №2 към чл.12 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци. 

В съответствие с тези изисквания площадката е оградена и охраняема. Предвидени са 

необходимите надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, фирмата 

експлоатираща площадката и работното време.  

Обекта разполага с приемателен пункт, който е снабден с кантар за измерване на постъпващото 

количество отпадъци. На площадката по зони се съхраняват събраните отпадъци от черни и 

цветни метали.  Осигуряват се необходимите  противопожарни мерки. Осигурено е изискващото 

се видеонаблюдение. Предвидено е място за престой на автомобилите, извършващи дейности по 

товарене  и разтоварване на отпадъците. 

 На площадката не се допуска смесване на отпадъци. Обособяват се зони за временно 

съхранение на черни и цветни метали. Площадката с наличното разпределение по зони  осигурява 

безопасното им съхранение до предаването им за понататъшно използване. 

За извършваната дейност се изготвят изискващите се отчетни документи. Отчитането и 

информацията относно дейностите  е по реда определен с Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 

за водене на публични регистри. 

Търговската дейност на фирмата зависи от конкретните пазарни условия на територията на 

община Свиленгра. Очакваният капацитет на площадката като изкупени и продадени отпадъци от 

черни и цветни метали е около 500 тона/годишно. 

 

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. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

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

Площадка  №1 е  оградена и охранявана, обозначена с табели оказващи лицето, което я 

експлоатира и работното време; да разполага с непропусклива повърхност; да имат приемен 

пункт и зона за престой на автомобилите при товарене и разтоварване на отпадъци; площадка, 

на която дружеството извършва дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) да е 

осигурено видео наблюдение и запис на информацията, като записите се съхраняват минимум 

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

Площадка  №1 е  оградена и охранявана, в непосредствена близост до която трябва да има 

наличност на достатъчни количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да 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: 

Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово 

видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или неговото допълнение 

с нова/и площадки и съхраняват записите в продължение на една година. Предаването и 

приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват 

кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна 

инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, 

включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви 

инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, 

мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни 

системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, 

се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност 

се образуват, и въз основа на сключен писмен договор.  Отпадъците от ОЧЦМ, които нямат 

битов характер, се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ. 

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 към заявлението. 

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по 

чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, 

ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ грХасково подновена банкова гаранция. 
(поставя се само в случаите, когато е приложимо) 

8. Други условия  

8.1 Разрешителното е валидно при действаща банкова гаранция в пълен размер. 

 

 

 

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.    

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Хасково 

                             

     /инж.Д.Илиев/ 

 

     

 

 


