Образец № 1
Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е
№ 14-ДО-215-00 от 19.09.2013 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-402 от 22.08.2013 г.

РАЗРЕШАВАМ
на “БМ - МОТОРС“ ЕООД
ЕИК: 202557364
седалище и адрес на управлението: обл. Хасково, общ. Димитровград, с.Горски извор,
ул.“Атанас Иванов“ № 2; ЕИК: 202557364
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:
Бончо Георгиев Сталев
служ. тел.: 0898579805

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
Площадка № 1:

1.

1.1 С местонахождение: с.Горски извор, общ.Димитровград, обл.Хасково, поземлен
имот № 095029 в м.“Хаутя“, площ 3200 кв.м.
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
№

1.

Код

Наименование

1

2

16 01 04*

Излезли от употреба
превозни средства

Дейности,
кодове
3
R12- разкомплектоване;
R13-съхраняване до извършването на
някоя от дейностите с кодове R1-R12,
с изключение на временното
съхраняване на площадката на
образуване до събирането им

Колич
ество
(тон/го
д.)
4

500

Произход
5
От физически
лица и
юридически
лица

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и
капацитет на съоръженията
1

При постъпването на отпадъците на площадката ще се извършва измерване на
тяхното количество и записването им в “Отчетната книга”.
На площадката ще се извършва съхраняване и разкомплектоване на излезли от
употреба моторни превозни средства както и съхраняване на части, компоненти и
отпадъци получени в резултат на разкомплектоването на ИУМПС.
Основните процеси, които се извършват в пункта за разкомплектоване на излезли от
употреба моторни превозни средства са следните:
А) Приемане и събиране на излезли от употреба МПС на площадка за временно
съхранение до започване на дейностите по разкомплектоването им – площадката е с
непропусклива повърхност и с изградени съоръжения за събиране на разливи и
съоръжения за обезмасляване и утаител.
Б) Дейности по разкомплектоване:
• Отделяне на акумулаторите и резервоари за втечнени газове;
• Отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти, в това
число въздушни възглавници;
• Отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, спирачна течност,
охлаждаща течност, смазочни масла от предавателни кутии и трансмисионни
масла, хидравлични масла и др.подобни;
• Демонтаж на електроника, микропроцесорни системи, климатични системи и
катализатори;
• Премахване на компоненти, индентифицирани като съдържащи живак;
Отпадъците след разкомплектоването, представляващи отделни части от излезлите от
употреба
МПС,
се
разделят
на
подлежащи
и
неподлежащи
на
рециклиране/оползотворяване или повторно използване.
В) Отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им::
• Отделяне на катализаторите и маслените филтри;
• Отделяне на основния метал, както и на други метални компоненти;
• Отделяне на смесените детайли по видове: стомана, чугун, цветни метали и
други материали;
• Сортиране и събиране на отделените отпадъци по видове, маса и габарити на
площадка за временно съхранение за метален скрап;
• Отделяне на големи пластмасови компоненти – брони, арматурни табла,
резервоари за течности – складиране на закрита площадка;
• Отделяне и събиране на гумите;
• Отделяне и събиране на стъклата;
• Отделяне на части и детайли, годни за директна повторна употреба – отделените
детайли се подлагат на технически контрол и годните за употреба се маркират,
преди продажбата им.
Г) Третиране на неподлежащите на възстановянане/рециклиране и повторна употреба
отпадъци – събират се по видове и се предват за обезвреждане на лицензирани за това
фирми.
Ще се осъществява временно съхранение на демонтираните използваеми
/оползотворяеми/ части до тяхната продажба. Ще се осъществява предаване за
обезвреждане на образуваните отпадъци на фирми, притежаващи съответните
разрешителни за оползотворяване или обезвреждане.
В складовата зона ще се съхраняват различните видове отпадъци според законовите и
подзаконови изисквания. Предвидени са достатъчен брой дървени палети, метални
контейнери и специални съдове за временното съхранение на отпадъците.
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
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инж. Д. Илиев
Директор на регионална инспекция по
околната среда и водите- Хасково
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