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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  

 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-206-00 от 17.04.2013 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-131 от 04.03.2013 г.  

 

 

 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

от „НИКОН МЕТАЛ” ЕООД 

 

 

ЕИК: 126647633 

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Димитровград, град 

Меричлери, район…………………, ул. (бул.) Роза № 16, бл. ..., вх. ..., ет. ..., ап. ... 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:  

Николай Тодоров Колев 

служ. тел.: GSM 0887 904 999 

електронна поща: nikon_metal@abv.bg 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 гр. (с.) Меричлери, област Хасково, община Димитровград, УПИ ІV-1072, кв.12, 

площ 580 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  

Количес

тво 

(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 
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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 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 

4.  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 

5.  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 

6.  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 

7.  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 

8.  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 

9.  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 

10.  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 
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11.  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 

12.  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 

13.  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 

14.  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 

15.  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 

16.  19 10 01 
Отпадъци от 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 

17.  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 

18.  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 

800 

други 

юридически 

и/или 

физически лица 

19.  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 
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20.  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 

 

 

 

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) 

 

Третирането на отпадъците ще се извършва на площадка с обща площ 580 m
2
. Площадката е 

с настилка от чакъл и e пригодена за нуждите на пункта. Транспортният достъп до обекта се 

осигурява по съществуващ  път. 

На територията на площадката се извършват дейности по събиране, временно съхраняване 

и предварително третиране-обработка 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 

- 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 фургон за приемателен пункт, който е снабден с 2 кантара за измерване 

на постъпващото количество отпадъци. На площадката по зони  се съхраняват събраните 

отпадъци от черни и цветни метали.  На площадката не се допуска смесване на отпадъци. 

Осигурени са необходимите  противопожарни мерки и видеонаблюдение. Предвижда се 

място за престой на автомобилите, извършващи дейности по товарене  и разтоварване на 

отпадъците. 

Площадката с наличното разпределение по зони  осигурява безопасното им съхранение до 

предаването им за понататъшно използване. 

По отношение на отчетността ще се изготвят  изискващите се от нормативните наредби 

отчетни документи. Отчитането и информацията относно дейностите извършвани от 

фирмата ще става по ред определен от 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 Димитровград. Очакваният капацитет на площадката като изкупени и продадени 

отпадъци от черни и цветни метали е около 500-1000 тона/годишно. 
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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 
 

 

 

 

 

 


