Образец № 3
Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗУО

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

Р Е Ш Е Н И Е
№ 14-ДО-181-01 от 21.10.2016 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-585 от 17.10.2016 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ
Решение № 14-ДО-181-00 от 14.02.2013 г.
на „Ауто Италия” ЕООД, гр. Хасково

ЕИК: 126644524

както следва:
I. Разрешават се следните промени:
A. Добавя/т се нова/и площадка/и:
не се добавят нови площадки
Б. Добавя се нова дейност, променят се количествата на вече разрешен отпадък, добавя се нов отпадък и т.н.
не се добавят дейности и не се променят количества отпадъци
B. Заличава се площадка № …..с местонахождение………………..;
не се заличават площадки
Г. Извършва се правоприемство по Търговския закон в случаите по чл. 74, ал. 2
от ЗУО и др.
променя се адреса на регистрация на дружеството от Хасково, ул. „Дунав” № 13-15,
вх. Б, ет.6, ап.49
на Хасково, ул. „АТОН” № 6-14, вх. Г, ет.7, ап.109.
ВЪВ ВРЪЗКА С Т. I ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ РАЗРЕШЕНИЕ № 14-ДО-181-00 от 14.02.2013 г. и
издавам следното разрешение:
А. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1:
1.1 С местонахождение: гр. Хасково, област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, местност „Чатръка”, поземлен имот № 77195.330.5 по КККР на гр. Хасково, площ 5000 m2.

1.2 Видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
Вид на отпадъка
№

Код
1

Наименование
2

160104*

излезли от употреба превозни
средства

2.

160106

излезли от употреба превозни
средства, които не съдържат
течности или други опасни компоненти

3.

160601*

оловни акумулаторни батерии

1.

Дейности,
кодове

Количество
(тон/год.)

Произход

3
R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по
който и да е от методите с кодове R1-R11
/разкомплектоване на ИУМПС/
R13 - Събиране и съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове R1 - R12.
R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по
който и да е от методите с кодове R1-R11
/разкомплектоване на ИУМПС/
R13 - Събиране и съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове R1 - R12.
R13 - Събиране и съхраняване на отпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове R1 - R12.

4

5
40

физически и юридически лица

10

лица, притежаващи документ по
чл.35 ЗУО

1

физически и юридически лица

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
16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*
16 02 12*
16 02 13*
16 02 14
20 01 21*
20 01 23*
20 01 35*
20 01 36

1

2

Категории електрическо и електронно оборудване1
3
4
5
6
7
8

9

10

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
1

Автомобилни
батерии и акумулатори1
2

Индустриални
батерии и акумулатори1
3

Портативни
батерии и акумулатори1
4

16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
20 01 33*
20 01 34

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид
и капацитет на съоръженията
Излезлите от употреба МПС се приемат в закрито помещение, където се извършват операциите по разкомплектоване, отделяне на течностите, негодните батерии и акумулатори и
годните за повторна употреба части и компоненти на МПС. Събирането и съхранението на
образуваните отпадъци се осъществява на открити площадки и подходящи за целта складове, в зависимост от вида и свойствата на отпадъка. Отработените масла и нефтопродукти
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получени от разкомплектоване на ИУМПС (антифриз, спирачни течности), ще се съхраняват в
подходящи съдове, в закрито помещение, без да се смесват. Негодните батерии и акумулатори се съхраняват в подходящи специализирани съдове на закрито, заедно с електролита.;
На площадката се държат в наличност на достатъчни количества от абсорбент (пръст, пясък и др.), които ще бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на
евентуални разливи от течни отпадъци;
Излезлите от употреба моторни превозни средства ще се събират, съхраняват и разкомплектоват като се спазва следна технологична последователност :
- снемане на акумулатора, отделяне на течностите - смазочни масла, гориво, спирачна течност, охлаждаща течност и др. подобни;
- демонтаж на електроника, микропроцесорни системи, климатична инсталация и
катализатори; комплектувани и класифицирани по видове, те се съхраняват и
третират при спазване на изискванията за безопасност;
- демонтаж и отделяне на стъклата;
- сваляне на пластмасовите компоненти;
- сваляне на гумите;
- нарязване и балиране на металните компоненти;
- демонтаж на връзки, детайли и агрегати, отделяне на годните за повторна употреба.
- разделяне на останалите отпадъци по видове;
Отпадъците след разкомплектоването, представляващи отделни части от излезлите от
употреба моторни превозни средства, ще се подлагат на допълнителна обработка за разделянето им на подлежащи и не подлежащи на рециклиране или повторно използване, като
едновременно с това ще се извършва и подготовката им за следващите етапи на третиране.
При подлежащите на рециклиране/оползотворяване или повторно използване отпадъци
ще се извършват операции свързани с отделянето на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането съобразно реда посочен в Приложение 3 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъци от моторни превозни средства.
При не подлежащите на възстановяване, рециклиране и повторна употреба отпадъци ще
се извършва подготовка за транспортирането им до местата за обезвреждане, включваща
тяхното събиране и съхраняване по видове съгласно разпоредбите на Закона за управление
на отпадъците.
Амортизираните батерии и акумулатори се събират в специализирани контейнери, заедно с електролита в тях. Предават се за третиране, чрез специализиран транспорт.
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