
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  
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-189-01 от 12.12.2015 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-447 от 19.11.2015 г.  

 

И З М Е Н Я М  И  Д О П Ъ Л В А М 
 

Решение № 14-ДО-189-00 от 04.03.2013 г. 
 

на “ВУЛКАН ЦИМЕНТ” АД 
 

ЕИК: 836145646 

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

Димитровград, кв. „Вулкан”. 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Ивайла Василева – Мениджър устойчиво развитие – упълномощен представител. 

служ. тел.: 051997647 факс:    

електронна поща: i.vasileva@devnyacement.bg 
 
 
 

както следва: 
 
 

I. Разрешават се следните промени: 
 

 Добавят се нови дейности и отпадъци за следните площадки: 
 

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, 
квартал „Вулкан”, поземлен имот с идентификатор №21052.1005.102, по КККР на 
Димитровград, площ 487951 m2. 

 
1.2 Видът, 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. 1 16 11 05* 
ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 

НЕМЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, СЪДЪРЖАЩИ 

ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. неорганични 
материали в производството; 

300 От демонтаж на пещи 
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2.  16 11 06 
ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 

НЕМЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 

УПОМЕНАТИТЕ В 16 11 05 

Код R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до 
подобрения за земеделието или околната среда; 

300 От демонтаж на пещи 

3.  16 11 06 
ОБЛИЦОВЪЧНИ И ОГНЕУПОРНИ МАТЕРИАЛИ ОТ 

НЕМЕТАЛУРГИЧНИ ПРОЦЕСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 

УПОМЕНАТИТЕ В 16 11 05 

Код R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до 
подобрения за земеделието или околната среда; 

1200 
От демонтаж на пещи или 
от юридически лица 

4.  17 01 01 БЕТОН 
Код R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до 
подобрения за земеделието или околната среда; 

20000 
При разрушаване на стари 
сгради  

5.  17 01 02 ТУХЛИ 
Код R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до 
подобрения за земеделието или околната среда; 

1500 
При разрушаване на стари 
сгради  

6.  17 01 03 
КЕРЕМИДИ, ПЛОЧКИ, ФАЯНСОВИ И КЕРАМИЧНИ 

ИЗДЕЛИЯ (ОТ СЪБАРЯНЕ НА СТАРИ СГРАДИ) 
Код R 10 – обработване на земната повърхност, водещо до 
подобрения за земеделието или околната среда; 

100 
При разрушаване на стари 
сгради  

 
 
 
 
 
 
 
 

ВЪВ ВРЪЗКА С Т. I ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ РАЗРЕШЕНИЕ 14-ДО-189-00 от 04.03.2013 г. 
и издавам следното разрешение: 

 
 
 
 

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

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, 
квартал „Вулкан”, поземлен имот с идентификатор № 21052.1005.102, по КККР на 
Димитровград с площ 487951 m2. 

 

1.2 Видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са 
посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности, 

кодове 

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  06 03 14 
твърди соли и разтвори, различни от 
упоменатите в 06 03 11 и 06 03 13 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 От юридически лица 

2.  06 09 04 
отпадъци от реакции на основата на калций, 
различни от упоменатите в 06 09 03 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 От юридически лица 

3.  10 01 01 
сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с 
изключение на пепел от котли, упомената в 
10 01 04) 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 От юридически лица 

4.  10 01 02 увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

20000 От юридически лица 

5.  10 01 03 
увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и 
необработена дървесина 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

200 От юридически лица 

6.  10 01 05 
твърди отпадъци от реакции на основата на 
калций, получени при десулфуризация на 
отпадъчни газове 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

20000 От юридически лица 

7.  10 01 17 
увлечена/летяща пепел от процеси на 
съвместно изгаряне, различна от упоменатите в 
10 01 16 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

200 От юридически лица 
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8.  10 01 19 
отпадъци от пречистване на газове, различни 
от упоменатите в 10 01 05, 10 01 07 и 10 01 18 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

200 От юридически лица 

9.  10 09 03 шлака от пещи 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

200 От юридически лица 

10.  10 12 08 
отпадъчни керамични изделия, тухли, 
керемиди, плочки и строителни материали 
(след термично обработване) 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

5000 От юридически лица 

11.  10 13 01 отпадъчна смес преди термично обработване 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 От юридически лица 

12.  10 13 04 отпадъци от калциниране и хидратиране на вар 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 От юридически лица 

13.  10 13 06 
прахови частици и прах (с изключение на 
10 13 12 и 10 13 13) 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

500 От юридически лица 

14.  10 13 07 
утайки и филтърен кек от пречистване на 
газове 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

500 От юридически лица 

15.  10 13 11 
отпадъци от композитни материали на 
циментова основа, различни от упоменатите в 
10 13 09 и 10 13 10 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

500 От юридически лица 

16.  10 13 13 
твърди отпадъци от пречистване на газове, 
различни от упоменатите в 10 13 12 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 От юридически лица 

17.  10 13 99 
Отпадъци, неупоменати другаде (отпадъци от 
втвърден цимент, при почистване на сгради) 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството 

200 
Инсталация за производство 
на цимент 

18.  16 11 05* 
Облицовъчни и огнеупорни материали от 
неметалургични процеси, съдържащи опасни 
вещества 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 

300 От демонтаж на пещи 

19.  16 11 06 
Облицовъчни и огнеупорни материали от 
неметалургични процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 05 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

300 
От демонтаж на пещи или от 
юридически лица 

20.  17 01 01 Бетон 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 
При разрушаване на стари 
сгради или от юридически лица 

21.  17 01 02 Тухли 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 
При разрушаване на стари 
сгради или от юридически лица 

22.  17 01 03 
Керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия (от събаряне на стари сгради) 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

1000 
При разрушаване на стари 
сгради или от юридически лица 

23.  17 08 02 
строителни материали на основата на гипс, 
различни от упоменатите в 17 08 01 

Код R 5 – рециклиране или възстановяване на др. 
неорганични материали в производството; 
Код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на 
операция по оползотворяване 

500 От юридически лица 

24.  16 11 06 
Облицовъчни и огнеупорни материали от 
неметалургични процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 05 

Код R 10 – обработване на земната повърхност, 
водещо до подобрения за земеделието или околната 
среда; 

1200 От демонтаж на пещи  

25.  17 01 01 Бетон 
Код R 10 – обработване на земната повърхност, 
водещо до подобрения за земеделието или околната 
среда 

20000 
При разрушаване на стари 
сгради  

26.  17 01 02 Тухли 
Код R 10 – обработване на земната повърхност, 
водещо до подобрения за земеделието или околната 
среда 

1500 
При разрушаване на стари 
сгради 

27.  17 01 03 
Керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия (от събаряне на стари сгради) 

Код R 10 – обработване на земната повърхност, 
водещо до подобрения за земеделието или околната 
среда 

100 
При разрушаване на стари 
сгради  
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