
 1 

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-205-01 от 07.10.2013 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-452 от 17.09.2013  г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14-ДО-205-00 от 15.04.2013 г. 
(поставя се номера на последното издадено разрешение) 

 

на  

„ДАНИЕЛИ” ЕООД 

 

ЕИК: 126636437 

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Харманли, гр. Харманли 6450, 

ул. „Васил Левски“ № 5 

лице, управляващо дружеството: Донка Иванова Лечева 

служ. тел.: 0373/ 8 70 04, 0897 927 465 

факс: 0373/ 8 70 04 

електронна поща: eood_danieli@abv.bg 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

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

отпадък, добавяне на нов отпадък и др. 

 

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: гр. Харманли, ПИ с № 77181.20.17 по КК на гр. Харманли (УПИ 

№ XVI-3533, кв. 99 – стар идентификатор) с административен адрес: област Хасково, 

община Харманли, гр. Харманли, ул. „Стадионска” № 8 

 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 
 
 

http://email.bg/email.compose.php?emailbgsession=&to=%C4%C0%CD%C8%C5%CB%C8+%C5%CE%CE%C4+%3Ceood_danieli%40abv.bg%3E
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№ Вид на отпадъка 
 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 10* Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

10 От физически и 

юридически лица 

2.  15 01 11* Метални опаковки, 

съдържащи опасна твърда 

порьозна маса (например 

азбест), включително празни 

контейнери за флуиди под 

налягане 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

10 От физически и 

юридически лица 

3.  16 01 07* Маслени филтри R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

4.  16 02 11* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди, 

HCFC, HFC 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

5.  16 02 12* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

свободен азбест 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

10 От физически и 

юридически лица 

6.  16 02 13* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти (3), 

различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 16 02 

12 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

100 От физически и 

юридически лица 

7.  16 02 14 Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 

02 09 до 16 02 13 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

200 От физически и 

юридически лица 

8.  16 02 15* Опасни компоненти, 

отстранени от излязло от 

употреба оборудване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

9.  16 02 16 Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба 

оборудване, различни от 

упоменатите в код 16 02 15 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

10.  16 06 01* Оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

11.  16 06 02* Ni-Cd батерии R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 
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12.  16 06 03* Живак-съдържащи батерии R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

13.  20 01 23* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

100 От физически и 

юридически лица 

14.  20 01 33* Батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 01, 16 06 

02 или 16 06 03, както и 

несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи 

такива батерии 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

15.  20 01 35* Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23, съдържащо опасни 

компоненти (3) 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

200 От физически и 

юридически лица 

16.  20 01 36 Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23 и 20 01 35 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

300 От физически и 

юридически лица 

 
 

Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) съгласно 

Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни 

и цветни метали (ОЧЦМ); 

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

съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и 

конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 

3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в 

случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 

35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;  

4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват 

и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на 

площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване на регистрационен документ; 

 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по 

чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване): 
 

Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 11* 

 

Х □ □ □ □ □ □ □ Х □ Х 

16 02 12* 

 

Х Х □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 

Х Х Х Х Х □ Х Х Х Х Х 

16 02 14 

 

Х Х Х Х Х □ Х Х Х Х Х 

20 01 23* Х □ □ □ □ □ □ □ Х □ Х 
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20 01 35* 

 

Х Х Х Х Х □ Х Х Х Х Х 

20 01 36 

 

Х Х Х Х Х □ Х Х Х Х Х 

 
 

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 

ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за 

употреба батерии и акумулатори) 

 

 
 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата 

по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и 

акумулатори
 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори
 

Портативни  

батерии и 

акумулатори
 

1 2 3 4 

 16 06 01* Х Х □ 

 16 06 02* Х Х Х 

 16 06 03* □ □ Х 

  20 01 33* Х Х Х 
 

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 14-ДO-205_00 от 15.04.2013 г. и 

издавам следното разрешение:  

 

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

 

1.1 С местонахождение: гр. Харманли, ПИ с № 77181.20.17 по КК на гр. Харманли (УПИ 

№ XVI-3533, кв. 99 – стар идентификатор) с административен адрес: област Хасково, 

община Харманли, гр. Харманли, ул. „Стадионска” № 8 

 

1.2 Видът (кодът и наименованието), 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 15 01 10* Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

10 От физически и 

юридически лица 

2 15 01 11* Метални опаковки, 

съдържащи опасна твърда 

порьозна маса (например 

азбест), включително празни 

контейнери за флуиди под 

налягане 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

10 От физически и 

юридически лица 

3 16 01 07* Маслени филтри R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

4 16 02 11* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди, 

HCFC, HFC 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 
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5 16 02 12* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

свободен азбест 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

10 От физически и 

юридически лица 

6 16 02 13* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти (3), 

различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 16 02 

12 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

100 От физически и 

юридически лица 

7 16 02 14 Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 

02 09 до 16 02 13 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

200 От физически и 

юридически лица 

8 16 02 15* Опасни компоненти, 

отстранени от излязло от 

употреба оборудване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

9 16 02 16 Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба 

оборудване, различни от 

упоменатите в код 16 02 15 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

10 16 06 01* Оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

11 16 06 02* Ni-Cd батерии R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

12 16 06 03* Живак-съдържащи батерии R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

13 20 01 23* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

100 От физически и 

юридически лица 

14 20 01 33* Батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 01, 16 06 

02 или 16 06 03, както и 

несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи 

такива батерии 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

5 От физически и 

юридически лица 

15 20 01 35* Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23, съдържащо опасни 

компоненти (3) 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

200 От физически и 

юридически лица 

16 20 01 36 Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23 и 20 01 35 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

300 От физически и 

юридически лица 
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1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната 

наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

 
Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 11* 

 

Х □ □ □ □ □ □ □ Х □ Х 

16 02 12* 

 

Х Х □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 

Х Х Х Х Х □ Х Х Х Х Х 

16 02 14 

 

Х Х Х Х Х □ Х Х Х Х Х 

20 01 23* 

 

Х □ □ □ □ □ □ □ Х □ Х 

20 01 35* 

 

Х Х Х Х Х □ Х Х Х Х Х 

20 01 36 

 

Х Х Х Х Х □ Х Х Х Х Х 

 

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, 

които ще се третират: 
 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и акумулатори
 

Индустриални батерии 

и акумулатори
 

Портативни  

батерии и акумулатори
 

1 2 3 4 

 16 06 01* Х Х □ 

 16 06 02* Х Х Х 

 16 06 03* □ □ Х 

  20 01 33* Х Х Х 

 
 

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  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 10  

 

Метални отпадъци R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране, 

смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

200 От физически и 

юридически лица 
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2. 12 01 01  

 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

3. 12 01 02 Прах и частици от черни 

метали 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

4. 12 01 03 

 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

5. 12 01 04 

 

 

Прах и частици от цветни 

метали 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

6. 16 01 17 

 

Черни метали R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

 500 От физически и 

юридически лица 
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7. 16 01 18 

 

Цветни метали R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

200 От физически и 

юридически лица 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 

 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране, 

смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

200 От физически и 

юридически лица 

9. 17 04 02 Алуминий 

 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

200 От физически и 

юридически лица 

10. 17 04 03 Олово 

 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 

11. 17 04 04 Цинк 

 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

50 От физически и 

юридически лица 
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12. 17 04 05 Желязо и стомана 

 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране, 

смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

1 000 От физически и 

юридически лица 

13. 17 04 06 Калай 

 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

20 От физически и 

юридически лица 

14. 17 04 07 Смеси от метали 

 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране, 

смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

1 000 От физически и 

юридически лица 

15. 17 04 11  Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 

 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

100 От физически и 

юридически лица 

16. 19 10 01 

 

Отпадъци от желязо и 

стомана 

R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране, 

смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

1 000 От физически и 

юридически лица 
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17. 19 10 02 

 

Отпадъци от цветни метали R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране, 

смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

500 От физически и 

юридически лица 

18. 19 12 02 

 

Черни метали R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

2 000 От физически и 

юридически лица 

19. 19 12 03 

 

Цветни метали R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

500 От физически и 

юридически лица 

20. 20 01 40 

 

Метали R12 - Размяна на 

отпадъци за подлагане 

на някоя от дейностите 

с кодове R1 - R11 / 

Предварителна дейност 

преди оползотворяване 

– рязане, сортиране, 

смесване  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 

- R12 

1 000 От физически и 

юридически лица 

 
 

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

капацитет на съоръженията  

 

Третирането на отпадъците ще се извършва на площадка с обща площ 750 m
2
. 

Площадката е оградена, а част от теренът е покрит с трайна непропусклива повърхност от 

бетон, като е осигурена охрана и 24-часово видеонаблюдение. Пътният достъп е осигурен 

посредством съществуващата в района пътна мрежа. Осигурен е подход за извършване на 

товаро-разтоварни дейности. Взети са мерки за съхраняване на опасните отпадъци и 

предотвратяване замърсяването на околната среда. На площадката са осигурени съдове за 

съхраняване на отпадъците, в т.ч. затворени контейнери, варели и бидони. Събирането и 

съхраняването на опасните отпадъци ще се извършва в корозионно устойчиви съдове, 
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спрямо веществата, съдържащи се в тях, без материалът, от който са изработени съдовете, да 

взаимодейства с отпадъците. Изградени са навес и закрити пространства за извършване на 

дейностите с отпадъците. Обособени са отделни участъци за съхраняване и третиране на 

различните видове отпадъци. Отпадъците няма да се преработват до промяна на състава им, 

а само ще се съхраняват и третират механично. Това ще става разделно по видове, като 

съдовете, в които ще се поставят, са маркирани с код и наименование, съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. Ще се осигури безопасно и разделно 

съхранение на отпадъците, които нямат опасни свойства, от опасните отпадъци, като местата 

за тях ще бъдат обозначени. 

 Съхраняването на метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ОЧЦМ, ще се съхраняват 

отделно на обособени части на площадката. При последващо предаване на отпадъците от 

метални опаковки, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА, те ще се отчитат отделно с код и наименование 

съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. 

 Предвидените основни участъци на площадката за обслужващите дейности са 

съответно: 

- зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и везни, с площ 

около 50 m
2
; 

- обслужваща зона (административно-битова) за извършване на търговска дейност с 

отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки, НУБА, ИУЕЕО, хартия, 

пластмаса и стъкло, както и с площ около 100 m
2
; 

- зона за извършване на дейности по предварителна обработка (сортиране или рязане) 

на отпадъците от пластмаса и метал;  

- складова зона за съхраняване на неопасни отпадъци с площ около 300 m
2
;  

- обособен участък с непропусклива повърхност и навес за съхраняване на опасните 

отпадъци, с площ около 200 m
2
. 

 Измерването и контролирането на количествата на постъпващите отпадъци ще се 

извършва тегловно чрез 3 броя механични везни с товароподемност съответно: автомобилна 

везна – до 20 тона и 2 механични везни с товароподемност до 0,3 тона и до 0,5 тона, като 

измерените количества ще се документират в отчетна книга за постъпващите/образуваните 

отпадъци. 

 

Ще се прилагат следните методи за третиране на отпадъците по видове дейности и отпадъци: 

 

 Събиране и съхраняване на отпадъците: 

 Приемането на отпадъците ще се извършва на площадката на „ДАНИЕЛИ” ЕООД, 

където има всички необходими условия за извършване на дейността, без да се допуска 

замърсяване на околната среда и увреждане здравето на хората. Отпадъците, които нямат 

опасни свойства, ще се разделят, събират и съхраняват по видове на определени и 

обозначени места и/или в подходящи контейнери до предаването им за последващо 

третиране. Автомобилните гуми ще се съхраняват в обособена, обезопасена срещу 

възникване на пожари площ на територията на площадката На открито ще се съхраняват 

само производствените отпадъци, а опасните отпадъци ще бъдат съхранявани в пригодени за 

целта съдове на закрито. Събраните количества отпадъци на площадката на „ДАНИЕЛИ” 

ЕООД ще се съхраняват и периодично предават за последващо третиране, съгласно 

сключени договори с фирми, притежаващи необходимите разрешения, издадени по реда на 

Закона за управление на отпадъците. 

  

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – ИУЕЕО 

 Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване ще се съхранява цяло, 

без да се отделят компонентите от него, в закрити складови помещения, при спазване на 

минималните технически изисквания, на които трябва да отговарят помещенията, съгласно 

Наредба за излязлото от упортеба електрическо и електронно оборудване. Съдовете, които 

ще се използват, ще са устойчиви по отношение на отпадъците, които се съхраняват в тях. 

Участъците, на които ще се разполага ИУЕЕО са с непропускливи покрития и са оборудвани 
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със съоръжения за събиране на разливи и абсорбенти (пясък или дървесни трици). На 

площадката са налични затворени контейнери за съхраняване на ИУЕЕО, както и навес, под 

който ще са разположени контейнери за съхраняване на ИУЕЕО. Всеки контейнер ще е 

маркиран със съответния код на отпадъка и наименование на уредите. Всички уреди при 

приемане и предаване, както и отделените компоненти от тях ще бъдат измервани тегловно 

на везна и отчитани в отчетните книги. 

 

Негодните за употреба оловни акумулатори – НУБА 

 При съхраняването на негодни за употреба оловни акумулатори и батерии ще се 

прилагат разпоредбите от Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 

батерии и акумулатори. Събирането и съхраняването на негодните за употреба акумулатори 

и батерии ще се извършват в закрито помещение, с непропускливо покритие за настилка, с 

осигурена вентилация на въздух и надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”, без 

да се източва електролита от тях. Те ще се поставят в съдове, корозионно устойчиви спрямо 

веществата, съдържащи се в тях. Всеки контейнер ще е маркиран със съответния код на 

отпадъка и вид на батерията. Няма да се допуска наличие на свободни от електролит оловни 

акумулатори в повече от 5% от общото количество акумулатори. Ще бъде осигурен 

абсорбент от калциев хидрооксид за обезвреждане на евентуални разливи от електролит. 

 

Отпадъци от черни и цветни метали – ОЧЦМ 

 Черните метални отпадъци ще се съхраняват на открита площадка, която е бетонирана 

и ще предпазва почвата и водите от замърсяване. Цветните метални отпадъци ще се 

съхраняват на закрито, с цел запазване качествата им и предпазване от неблагоприятни 

атмосферни влияния. Впоследствие металите ще се товарят и транспортират до фирми, 

притежаващи разрешение за преработването им. 

 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, ще се извършва само при наличие на сертификат 

за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен 

писмен договор. Тези отпадъци ще се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от 

останалите ОЧЦМ. 

 Приемането на ОЧЦМ от физическите лица ще се изпълнява само в случай, че 

предаваните от тях отпадъци са с битов характер и при наличие на декларация за произход. 

 

Други отпадъци 

 Контейнерите за флуиди под налягане, вкл. газови бутилки от домакинството и др. – 

ще се съхраняват на закрито, без достъп на пряка слънчева светлина, с вентилация на въздух, 

като в помещенията не се допускат високи температури. 

 Маслените филтри ще се съхраняват разделно във варели, надписани с код и 

наименование, съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. 

 Отпадъците, които нямат опасни свойства, ще се разделят, събират и съхраняват по 

видове на определени и обозначени места и/или в подходящи контейнери до предаването им 

за последващо третиране. Хартията, пластмасата, стъклото и отделните видове опаковки ще 

се събират в специализирани съдове, разделно, като за целта те ще бъдат надписани с код и 

наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. 

  

 Предварителна обработка: 

Рязане, сортиране, смесване 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_za_BA_i_za_NUBA.pdf
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На площадката ще бъдат извършвани операции по механично третиране на отпадъците, като 

предварителни дейности преди последващото им оползотворяване: 

- Рязане – с помощта на режещи инструменти за намаляване на обема на отпадъците, 

които не могат да се използват повторно. 

- Сортиране – извършва се ръчно, с цел да се разделят отделните видове материали в 

даден вид отпадък. 

- Смесване – прибавяне на един отпадък към друг, с цел улесняване на складирането му 

и последващото му транспортиране, но само в случай че състава на отделните 

отпадъци е сходен помежду им. Така например отпадъците от хартия и картон, 

образувани след механично третиране се смесват и обединяват в код 19 12 01, 

отпадъците от черни метали се обединяват в код 19 12 02, отпадъците от цветни 

метали в код 19 12 03, а отпадъците от пластмаса и каучук в код 19 12 04.  

 

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 
 


