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Образец № 3 

Съгласно чл. 73, ал. 4 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-179-01 от 14.06.2013 г. 

 

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.3 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и във връзка със заявление № О-243 от 14.05.2013  г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14-ДО-179-00 от 13.02.2013 г. 
(поставя се номера на последното издадено разрешение) 

 

на  

''Елпром Харманли'' АД 

 

ЕИК:126130564  

седалище и адрес на управлението: област Хасково., община Харманли, гр Харманли,  . 

бул'' България'', №99 ,  

лице, управляващо дружеството:  

Борис Тодоров Бояджиев  

служ. Тел.; 0373/83029 

факс: 0373/82150 

електронна поща: marketing@elprommotors.com 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

А. В случай на добавяне на нова дейност, на промяна на количеството на вече разрешен 

отпадък, добавяне на нов отпадък и др. 
(информацията се представя във формата на буква “A”, като се включват само исканите промени за всяка 

площадка по отделно) 

 

1.1 Площадка с местонахождение: гр. Харманли,  област Хаково, община Хасково,  бул. '' 

България''.№.99,  УПИ №   77 181.15.60  с  площ 38 065 кв.м  и  поземлен  имон  

№77181.15.61  с  площ   3 419 кв.м  по кадастралната карта  на  гр. Харманли. 

 

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

дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
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№ 

 

 

 

Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произхо

д Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  100906 Неизползвани 

леярски сърца  

R 5 0,94 Цех  

''Леярен'' 

2.  100908 Използвани 

леярски сърца 

R 5 2,46 Цех 

''Леярен'' 

 

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 14-ДO-179_00 от 13.02.2013 г. и 

издавам следното разрешение:  

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

І. Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: гр. Харманли,  област Хасково, община. Харманли,  бул. 

''България''  № 99, УПИ № 77181.15.60 планоснимачен № 77 181.15.60 кв 38 065 по 

плана на гр.Харманли, общ Харманли 

 

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  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 100906 Неизползвани 

леярски сърца  

R 5 0,94 Цех '' Леярен'' 

2 100908 Използвани 

леярски сърца 

R 5 2,46 Цех ''Леярен'' 

 

 

 

1.3 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  

 

Количес

тво 

(тон/год.

) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 
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1.  
12 01 01      

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12- Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

300 
От физически и 

юридически лица 

2.  

12 01 04      

 

 

Прах и частици от 

цветни метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

70 
От физически и 

юридически лица 

3.  
12 01 03      

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

300 
От физически и 

юридически лица 

4.  12 01 02      
Прах и частици от 

черни метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

70 
От физически и 

юридически лица 

5.  15 01 04 Метални опаковки 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

70 
От физически и 

юридически лица 
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6.  
16 01 17      

 
Черни метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

150 

От еднолични 

търговци и 

юридически лица 

7.  
16 01 18      

 
Цветни метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

70 

От еднолични 

търговци и 

юридически лица 

8.  17 04 01      
Мед, бронз, месинг 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

100 
От физически и 

юридически лица 

9.  17 04 02      
Алуминий 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

100 
От физически и 

юридически лица 

10.  17 04 03      
Олово 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

4 
От физически и 

юридически лица 
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11.  17 04 04      
Цинк 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

4 
От физически и 

юридически лица 

12.  17 04 05      
Желязо и стомана 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

300 
От физически и 

юридически лица 

13.  17 04 06      
Калай 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

4 
От физически и 

юридически лица 

14.  17 04 07      
Смеси от метали 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

230 
От физически и 

юридически лица 

15.  17 04 11      

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 

 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

2 

От еднолични 

търговци и 

юридически лица 

16.  
19 10 01      

 

Отпадъци от желязо 

и стомана 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

70 

От еднолични 

търговци и 

юридически лица 
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17.  
19 10 02      

 

Отпадъци от цветни 

метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

15 

От еднолични 

търговци и 

юридически лица 

18.  
19 12 02      

 
Черни метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране); R4-

рециклиране/ възстановяване 

на метали и метални 

съединения. 

70 

От еднолични 

търговци и 

юридически лица 

19.  
19 12 03      

 
Цветни метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

15 

От еднолични 

търговци и 

юридически лица 

20.  
20 01 40      

 
Метали 

R13- Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1-R12, с изкл. На 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

R12-Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-

R11(сортиране) 

150 
От физически и 

юридически 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 § 19 и 20 от Допълнителните 

разпоредби 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 третиране на отпадъци 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  
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(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) 

 

   Основните дейности при експлоатацията на площадката се състоят в разтоварване, 

сортиране, складиране и последващо извозване на отпадъците от метали. Част от металния 

скрап /черните метали/ се влагат в основната дейност на предприятието, която е 

производство на електродвигатели. На територията на предприятието функционира цех за 

топене и леене на чугун , влаган в основното производство.В технологията на топенето и 

леенето на сив чугун е заложено 80% нов чугун на блокче от LK2 до LK4 и 20% отпадъчен 

чугун. Съоръжението е тип „Вагрянка“ с коксово подгряване. След направена реконструкция 

през месец ноември 2012г диаметърът на пещта е намален на Ф760мм. Променено е и 

въздуховдухването в пещта,с което се целеше технологично необходимото намаление на 

производителността на топилния агрегат. Капацитетът на топене е 2,5т/час, като леенето се 

осъществява през ден за около един час.Към съоръжението има формовъчно поле, 

разположено в самият цех.Детайлите се отливат и застиват в пясъчни форми, които се 

оформят за всяко леене, след което се разрушават. След събиране на разрушените форми се 

поставят в инсталация за пресяване на твърди чугунени отпадъци и се въвеждат за повторна 

работа в цеха. Не се прилага кокилно леене при изработването на чугунените детайли. 

Формовъчното поле позволява отливане на детайли около 4,5-5 т дневно. 

             В зоната за приемане на отпадъци на площадката се намира кантар за измерване на 

постъпващото количество отпадъци с капацитет 1000кг. и има обособено място за престой на 

автомобилите, извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците. 

Постъпилите отпадъци от черни и цветни метали са насочвани към зоната на сортиране, 

където се осъществява тяхното разделяне по видове и евентуалната им обработка /нарязване, 

пресоване, раздробяване/ за постигане на по-компактна форма. В складовата зона се 

съхраняват различните видове отпадъци според законовите и подзаконови изисквания. 

Предвидени са достатъчен брой дървени палети и метални контейнери за временното 

съхраняване на отпадъците. Очакваният капацитет за съхранение на металния скрап на 

площадката е около 1000-2000т./год. 
 

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

 

 

 

 

инж. Д. Илиев 
Директор на регионална инспекция по  

околната среда и водите- Хасково 

 

 

 

 

 

 


