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Образец № 8 Съгласно чл. 42, 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 – 153 - 00 от 23.02.2012 г. 

 

Във връзка със заявление № О - 38 от 23.12.2011 г. на  

МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ООД 
 (наименование на търговеца) 

и 

на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО), 
 

РАЗРЕШАВАМ 
 

за срок от 23.02.2012 г. до 23.02.2016 г. 

на МЕТАЛ ТРЕЙДИНГ ООД 
 

 

ЕИК:108682899, седалище и адрес на управлението: област Кърджали община Кърджали, 

гр.Кърджали, бул.Беломорски, № 60, вх.В, ап.18 лице, управляващо/представляващо 

дружеството/едноличния търговец: Радослав Георгиев Димитров, адрес: област Кърджали 

община Кърджали, гр.Кърджали, бул.Беломорски, № 60 сл. тел.:0885 677646. 

 

ІA. Да извършва дейности по 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; 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 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: с. Комунига, област Кърджали, община Черноочене 

планоснимачен № УПИ 024024-I, други описателни данни, когато имотът е извън регулация. 

На посочената площадка да извършва дейностите по 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; 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 - R11на 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/ 
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№ Вид на отпадъка 
1 

Дейности, 

кодове 
2
 

 

Количес

тво 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства
3 

Код Наименование     

1 2 3 4 5 6 

1.  

16 01 04* 

излезли от 

употреба 

превозни 

средства 

код R13; 

код R12 

 

200 физически и 

юридически 

лица 

 

2.  

16 01 06 

излезли от 

употреба 

превозни 

средства, които 

не съдържат 

течности или 

други опасни 

компоненти  

код R13;  

код R12 

 

140 демотиране; 

физически и 

юридически 

лица 

 

3.  

16 06 01* 

оловни 

акумулаторни 

батерии 

код R13 4 демонтиране; 

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; 

 

1Б) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване, допълнително се попълва следната таблица: 
 

Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредба 

№ 

3/2004г. 

Категории електрическо и електронно оборудване
1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 02 09* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 14 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 21* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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20 01 36 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

Забележка: 
1
 В таблицата се отбелязват със знак “x” категориите уреди, които ще се третират на площадката. Kатегориите уреди 

се определят съгласно приложение № 1 на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и 

електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (обн. 

ДВ. бр.36 от 2 Май 2006 г.): 

1. Големи домакински уреди; 

2. Малки домакински уреди; 

3. Информационно и телекомуникационно оборудване; 

4. Потребителски уреди; 

5. Осветителни тела; 

6. Електрически и електронни инструменти (с изключение на големи стационарни единици промишлено 

оборудване); 

7. Електрически и електронни играчки, артикули за забавление или за спорт; 

8. Медицински устройства (с изключение на всички имплантирани и контаминирани с биологични агенти 

елементи); 

9. Уреди за мониторинг и контрол; 

10. Автомати; 
 

1В) В случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за 

употреба батерии и акумулатори, допълнително се попълва следната таблица: 

Код на отпадъка 

съгласно Наредба  

№ 3/2004г. 

Автомобилни  

батерии и 

акумулатори
1 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори
1 

Портативни  

батерии и 

акумулатори
1 

1 2 3 4 

 16 06 01* “x” □ □ 

 16 06 02* □ □ □ 

 16 06 03* □ □ □ 

16 06 04 □ □ □ 

16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* □ □ □ 

 20 01 34 □ □ □ 

Забележка: 
1
 В таблицата в колони 2, 3 и 4 се отбелязват със знак “x” видовете батерии и акумулатори, които ще се третират на 

площадката. Видовете батерии и акумулатори се определят съгласно Наредбата за изискванията за пускане на 

пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (обн. ДВ. 

бр.58 от 15 юли 2005 г.); 
 

2А) Площадка №..............с местонахождение................................................................................... 
(При наличие на повече от една площадки, информацията за тях се представя по аналогичен на т.1A начин) 

 

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 

свойства
2 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1      

2      

 

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) 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba_EEO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba_EEO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/Naredba_EEO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/naredba_BA.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/naredba_BA.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/waste/bg/naredba_BA.doc
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ІІ. Условия по т. І от Решение № 14 – ДО – 153 – 00 от 23.02.2012г. на директора на РИОСВ, 

гр. Хасково 

 

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по 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; 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 на отпадъцитена 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 № 1 е разположена в бивш стопански двор, настилката е трайно 

покритие от асфалт и цимент. Имота е ограден с единствен входящ портал. В границите на 

площадката е изградена стопанска постройка, с канал за смяна на отработени масла и течности 

на моторни превозни средства. На площадката са налице подходящи места за временно 

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

на части, замърсени с масла. Общата площ на имота е 6 дка, като дейност се развива на около 5 

дка от него – там къде настилката е трайна, като местоположението на площадката и 

териториално-устройствената й характеристика, вкл. инфраструктурата на площадката, са 

съгласно документацията в приложение №  към заявлението. 
 

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: Излезлите от употреба МПС се 

приемат в закрито помещение (стопанска постройка), 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), да се съхраняват в подходящи 

съдове, в закрито помещение, без да се смесват. Негодните батерии и акумулатори се държат в 

подходящи специализирани съдове на закрито, цели, с електролита. 
 

3. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/образуваните отпадъци да се 

извършват тегловно чрез: механичен кантар и се документират в отчетната книга за 

постъпващите/образуваните отпадъци. 
 

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

операциите съгласно минимални технически изисквания по приложение №2 към чл. 9, 17 и 19 от 

наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства посочени по-

долу: 

1.  Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 

1.1 отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; 

1.2отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч.   

въздушни възглавници); 

1.3 отстраняване и 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 
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всички други течности, съдържащи се в излезлите от употреба МПС, освен ако са 

необходими за повторната употреба на съответните части; 

1.4 премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като 

съдържащи живак. 

2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 

рециклирането им: 

2.1 отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

2.2 отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, ако тези 

метали не са отделени в процеса на рязане (шредиране); 

2.3отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, 

резервоари за течности и т.н.), ако тези материали не са отделени в процеса на 

рязане (шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като 

материали; 

2.4отделяне на стъклата. 

3. Операциите по съхраняване се извършват по начин, предотвратяващ увреждане на 

резервоарите, съдържащи течности, или на компонентите, подлежащи на 

оползотворяване и използване като резервни части. При 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 
16 01 03 

излезли от 

употреба гуми 

2 демонтиране  

3 

16 01 06 

излезли от 

употреба превозни 

средства, които не 

съдържат течности 

или други опасни 

компоненти  

140 демонтиране  

4 16 01 07* маслени филтри 0.02 демонтиране  

 
16 01 08* 

компоненти, 

съдържащи живак  

0.01 демонтиране  

 
16 01 09* 

компоненти, 

съдържащи PCBs  

0.01 демонтиране  

 

16 01 10* 

експлозивни 

компоненти 

(например 

предпазни 

въздушни 

възглавници) 

0.01 демонтиране  

 

16 01 11* 

спирачни 

накладки, 

съдържащи азбест 

0.01 демонтиране  

 

16 01 12 

спирачни 

накладки, 

различни от 

упоменатите в 16 

01 11 

0.5 демонтиране  
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 16 01 13* спирачни течности 0.1 демонтиране  

 

16 01 14* 

антифризни 

течности, 

съдържащи опасни 

вещества 

0.1 демонтиране  

 

16 01 15 

антифризни 

течности, различни 

от упоменатите в 

16 01 14 

0.1 демонтиране  

 
16 01 16 

резервоари за 

втечнени газове 

0.2 демонтиране  

 16 01 17 черни метали 100 демонтиране  

 16 01 18 цветни метали 40 демонтиране  

 16 01 19 пластмаси 2 демонтиране  

 16 01 20 стъкло 2 демонтиране  

 

16 01 21* 

опасни 

компоненти, 

различни от 

упоменатите в 

кодове от 16 01 07 

до 16 01 11, 16 01 13 

и 16 01 14 

5 демонтиране  

 

13 02 08* 

други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки  

0.1 демонтиране  

 
13 01 13* 

други хидравлични 

масла  

0.1 демонтиране  

 

15 02 02* 

абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

0.01 демонтиране  

 

16 06 01* 

оловни 

акумулаторни 

батерии 

4 демонтиране  

 

13 05 03* 

утайки от 

маслоуловителни 

шахти (колектори) 

0.01 демонтиране  

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

 

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници (2) и управленски персонал (1) 

за обслужване на площадките и инсталациите. 

 

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. 
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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. Площадката се счита за 

закрита след писмено потвърждение от компетентния орган. 

 

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  При закриване на площадката и/или преустановяване на дейността управителя уведомява 

РИОСВ - Хасково в законоустановения срок. Площадката се счита за закрита след писмено 

потвърждение от компетентния орган. 
 

10.4. Само в случаите на нови строежи/инсталации и/или нови депа за отпадъци:  
В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона 

за устройство на територията, копие от същия да се предостави в МОСВ, както и в РИОСВ по 

местонахождение на площадката. 

 

 

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. 

 

 

 

  

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Хасково 

    (инж.Д.Илиев) 

 

 
 


