Образец № 10
Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ грХасково

РЕШЕНИЕ
№ 14 – ДО – 81 – 02 от 22.03.2012 г.
Във връзка със заявление № 925-11 от 09.03.2012 г. на „Феникс Комерс” ЕООД
гр. Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 45, вх. Г, ет.6, ап. 62
(наименование и адрес на търговеца)
и
и на основание чл. 45, ал.7, във връзка с ал. 1, т.„5” от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО),
ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ
Решение № 14 – ДО – 81 - 01 от 22.03.2010 г.
на
„Феникс Комерс” ЕООД
ЕИК:BG 108553897, със седалище и адрес на управлението: област Кърджали община
Кърджали, гр Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 45, вх. Г, ет.6, ап. 62 лице,
управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Стефан Анастасов
Стоев, адрес: област Кърджали община Кърджали, гр Кърджали, кв. „Възрожденци”, бл. 45,
вх. Г, ет.6, ап. 62, сл. тел.:0361/82701, факс. 0361/82701
поради следните причини:
1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението и/или
2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на
които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците и/или
3. очаквани промени в състава и свойствата на опасните отпадъци, постъпващи за
третиране в дадена инсталация, или на технологичните процеси за третиране и/или
4. промени в обстоятелствата по чл. 38, ал. 1, т. 8 от ЗУО и/или
5. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или
условия, при които ще се развиват дейностите:
5.1 да се прекрати дейността на площадка с местонахождение: гр. Кърджали, парцел
II, кв. 146А, пл. № 3303 по плана на складова зона в района на ж.п. гара;
5.2 добавя се нова площадка с местонахождение: гр. Кърджали, ПИ 40909.122.205 в
Складово-промишлена зона – район на ж.п. гара (парцел I, кв. 118А - стар идентификатор);
Забележка: Описват се подробно промените, които ще настъпят:
1. В случаите на добавяне на нова площадка се предоставя следната информация:
“2А) Площадка № 2 (поставя се пореден номер, следващ номера на последната разрешена
площадка) с местонахождение: гр. (с.) Кърджали, област Кърджали, община Кърджали,
парцел I, кв. 118А - стар идентификатор, ПИ 40909.122.205 в Складово-промишлена зона –
район на ж.п. гара.
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На посочената площадка да извършва дейностите по: Съхраняване на отпадъци до
извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м”, освен временното
съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R13; Размяна на
отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви "а" - "л"- код
R12. Този код може да включва предварително третиране преди оползотворяването, като
демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане,
кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от
операциите с кодове R1 - R11 на отпадъците, посочени в таблицата*:
/посочват се наименованията на дейностите в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на
ЗУО, които ще се извършват/
Вид на отпадъка 1
Дейности,
кодове 2
Код
Наименов
ание
1
2
3
R12,
R13
1 160104* Излезли
от
употреба
превозни
средства

№

Количеств
о
(тон/год.)
4
2000

Произход

5
От
физически
и
юредически
лица

Състав и
свойства3
6
H5, H14

Забележки:
1
В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от
Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците (Наредба № 3/2004г.);
2
В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в
съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО.
3
Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.;
*
- В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на
ЗУО;
- Таблицата се попълва и за случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 4 от ЗУО;
Във връзка с горното изменям и допълвам разрешение № 14-ДО-81-01 от 22.03.2010 г.
със следния консолидиран вариант на разрешение:
ІA. Да извършва дейности по: Съхраняване на отпадъци до извършване на
която и да е от операциите по букви „а” – „м”, освен временното съхраняване до
събирането им от мястото на образуване – код R13; Размяна на отпадъците за
оползотворяване по който и да е от методите по букви "а" - "л"- код R12. Този код може
да включва предварително третиране преди оползотворяването, като демонтиране, разглобяване,
сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане,
разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 на
отпадъци на обекти:
/посочват се наименованията на дейностите, които ще се извършват в съответствие с §
1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО/
1А) Площадка № 1 с местонахождение: гр. (с.) Кърджали, област.Кърджали,
община.Кърджали, парцел I, кв. 118А - стар идентификатор, планоснимачен №
40909.122.205, в Складово-промишлена зона – район на ж.п. гара.
На посочената площадка да извършва дейностите по: Съхраняване на отпадъци до
извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м”, освен временното
съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R13; Размяна на
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отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по букви "а" - "л"- код
R12. Този код може да включва предварително третиране преди оползотворяването, като
демонтиране, разглобяване, преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11, на
отпадъци посочени в таблицата*:
/посочват се наименованията на дейностите в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на
ЗУО, които ще се извършват/
Вид на отпадъка 1
Дейности,
кодове 2
Код
Наименов
ание
1
2
3
R12, R13
1 160104* Излезли
от
употреба
превозни
средства

№

Количеств
о
(тон/год.)
4
2000

Произход

5
От
физически
и
юредически
лица

Състав и
свойства3
6
H5, H14

Забележки:
1
В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно приложение № 1 от
Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците (Наредба № 3/2004г.);
2
В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в
съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО.
3
Свойствата на отпадъците се определят съгласно приложение № 2 от Наредба № 3/2004г.;
*

- В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на
ЗУО;
- Таблицата се попълва и за случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 4 от ЗУО;
Посочената площадка, включена в настоящото разрешение, на която се извършват
дейности по съхраняване и предварително третиране (разкомплектоване) на излезли от
употреба превозни средства, отговаря на изискванията на чл. 13а, ал. 3 от ЗУО.

Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от
това решение и са неразделна част от него.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Хасково
..................................................
/инж. Д. Илиев/
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