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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 ГА 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-250-00 от 12.10.2018 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 – 457/11.07.2018г.  

 
РАЗРЕШАВАМ 

 

на  „Металенерджи” ООД 
ЕИК: 201401083  

седалище и адрес на управлението: гр. София, област София-град, Столична община, район 

Подуяне, ул. „Япаджа” № 11а, ет. 2 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Константинос Кастанидис  

служ. тел.: 02/8430986, 0876887282 

електронна поща: office@metalenergy.bg 

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

 
1. Площадка № 1: 
 

1.1  С местонахождение: Площадки на лица, притежатели на отпадъци, разположени на 
територия, контролирана от РИОСВ-Хасково - област Хасково (община Димитровград, 
община Ивайловград, община Любимец, община Маджарово, община Минерални бани, 
община Свиленград, община Симеоновград, община Стамболово, община Харманли, 
община Тополовград, община Хасково)  
 

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 
по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка 1 Дейности, 
кодове 

Количество 
т/г 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

02 01 08* 
агрохимични 
отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

D14 – Препакетиране преди 
подаването им за 
обезвреждане по която и да е 
от операциите D1-D13; 
 

6 000 
от физически и 
юридически лица 

20 01 19* пестициди 

D14 – Препакетиране преди 
подаването им за 
обезвреждане по която и да е 
от операциите D1-D13; 

6 000 
от физически и 
юридически лица 
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II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръженията  
 

На площадките ще се извършват дейности с код D14 Препакетиране преди 
предаването им за обезвреждане по която и да е от операциите D1 - D13 (препакетиране) 
със следните кодове отпадъци 02 01 08* – Агрохимични отпадъци и 20 01 19* – Пестициди 
на площадките на съответните притежатели на отпадъците, т.е. на мястото на тяхното 
образуване. 
Дейностити ще се осъществяват на площадки на физически и/ или юридически лица (частна, 
кооперативна, общинска или държавна собственост), притежатели на отпадъци. Тези 
площадки са разположени на територия, контролирана от РИОСВ- Хасково – (Община 
Димитровград, Община Ивайловград, Община Любимец, Община Маджарово, Община 
Минерални бани, Община Свиленград, Община Симеоновград, Община Стамболово, Община 
Тополовград, Община Харманли, Община Хасково). 

Фирма „Металенерджи“ ООД ще извършва дейности с код D14 само след сключен писмен 
договор с притежателя на отпадъците/ възложителя. След подписването на договор между 
двете страни, „Металенерджи“ ООД ще уведоми писмено РИОСВ – Хасково за 
местоположението на площадката, на която ще се извършва дейност с код D14, както и срока 
за изпълнение на дейността. Копие от договорите ще бъдат представяни в срок не по късно 
две седмици преди започване на дейността. 

Препакетираните/преопаковани отпадъци, ще се съхранят на площадкатa на 
образуването докато се изпълни ангажимента на дружеството за извършването на дейност с 
код D14 на всички отпадъци по договор, след което ще се транспортират до дружество 
притежаващо документ издаден по реда на чл. 35 от ЗУО за подлагане на някоя от дейностите 
с код D1-D13. 

Отпадъците ще се транспортират със собствен транспорт. „Металенерджи“ ООД 
притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци.  
 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
 
1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 

превантивните мерки в съответствие с мeрките по т. IV oт заявлението. 
 

2. Предаването за по-следващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да 
се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от 
ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва: 

 разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл.35, ал.1 
ЗУО; 

 регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл.35, ал.2, т.3-5 ЗУО;  
 регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или 

регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен 
договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, 
ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т.3-5 ЗУО. 

 

3. Предаването на отпадъците за последващо третиране извън територията на Република 
България да се извършва по реда на Глава пета, Раздел ІV „Трансграничен превоз на 
отпадъци” от Закона за управление на отпадъците (ДВ,бр.53/2012г.). 
 

4.  Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
   4.1. Площадките за съхраняване  на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
На площадките по това разрешително, дружеството не извършва дейности с код  
R13 –Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, 
с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им или с код D15 – Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с 
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кодове D 1 – D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им. 
 

   4.2.Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 да са оградени, обозначени с табели и да се охраняват; 
 да имат водонепропускливо покритите – бетон или асфалт; 
 да имат зона за престой на автомобилите при товарене и разтоварване на отпадъци; 

 

5.  Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 

 5.1. Да са осигурени технически средства за източване, без разливане на течните отпадъци  и 
за прехвърлянето им в съдовете за съхранение и последващ транспорт; 

 

5.2. Да се осигури тегловно измерване на количествата третирани отпадъци с везни, за които 
точността на измерване е удостоверена с валиден знак от органите на Държавна агенция 
за метрологичен и технически надзор; 

Площадките и дейностите по третиране на отпадъците, да са съобразени с Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (ДВ, 
бр.29/1999 г.). 
 

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата 
по чл. 48, ал. 1 от ЗУО (Наредба №1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, ДВ 
бр.51/2014 г.)   

                  
7. Други условия  

 

   7.1. Преди започване на дейностите по третиране на отпадъци, “Металенерджи“ ООД да 
уведоми РИОСВ – Хасково за местоположението на конкретната площадка, дейностите, които 
се планират да бъдат извършени и дата на започването им; 
 

7.2 В двуседмичен срок, преди започване на дейностите по третиране на отпадъци, 
дружеството да представи в РИОСВ – Хасково копия от договори, както следва: 

 с лицето, притежател на отпадъците и с лицето, собственик на площадката; 
 с лицето, което извършва окончателното оползотворяване/обезвреждане на 

отпадъците; 
Договорите следва да съдържат клаузи с които се определя срока за извършване на дейностите 
от дружеството, отговорни лица за почистване на площадките след завършване на дейностите 
и срок за окончателното оползотворяване/обезвреждане на отпадъците. 
 

 7.3. При закриването на площадки (сгради, помещения) за съхраняване на отпадъци, 
дружеството да определи карантинен период и условия за последващо ползване, които да се 
връчат в писмен вид на собственика на освободената от отпадъци площадка (сграда, 
помещение). 
 

   7.4. При третиране на опасни отпадъци в количества по-големи от 10 тона за денонощие 
настоящото разрешително не е валидно. В този случай операторът следва да получи 
комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната 
среда. 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Хасково по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите – гр. Хасково 


