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Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14-ДО-253-00 от 30.07.2019г. 
 

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-283 от 18.07.2019г.  

 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

на „Ашкън 2019“ ЕООД 
 
ЕИК: 205622613 

седалище и адрес на управлението: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: XXXXXXXXX 

служ. тел.: 0897994372 

електронна поща: XXXXXXXXXXXXX 

 

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

1. Площадка № 1: 
 

1.1  С местонахождение: гр. Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, ПИ 
№40909.21.385, по кадастралната карта на гр. Кърджали, район „Стопански двор“, 
образуван от поземлен имот № 40909.21.265, с площ 688кв.м. 
 

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

 

№ 

Вид на отпадъка  Дейности, 
кодове  

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 16 01 04* 
Излезли от 
употреба превозни 
средства 

R 12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11; 
R13 -Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

200 

От физически 
лица, 
еднолични 
търговци и 
юридически 
лица 
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2. 16 01 06 

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

R 12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11; 
R13 -Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

20 

От лица, 
притежаващи 
разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 
от ЗУО или 
комплексно 
разрешително, 
издадено по 
реда на глава 
седма, раздел 
II от ЗООС за 
дейност по 
подготовка за 
оползотворява
не на ИУМПС-
код R12 

3. 16 06 01* 
Оловни 
акумулаторни 
батерии 

R13 -Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 

От физически 
лица, 
еднолични 
търговци и 
юридически 
лица 

4. 16 01 03 
Излезли от 
употреба гуми 

R13 -Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 

От физически 
лица, 
еднолични 
търговци и 
юридически 
лица 

 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията  
На площадката с местонахождение гр. Кърджали, ПИ № 40909.21.385, площ 688кв.м. ще се 
извършват дейности по R13- съхраняване на излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС), до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им, както и R12- размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R11, т.е. разкомплектоване на ИУМПС (добиване на авточасти втора употреба). 
В парцел XVII–12, кв.5, площ 375,50кв.м по регулационния план на гр. Кърджали, ще се 
извършва предварително съхраняване на авточастите, добити от разкомпектоването на 
ИУМПС. Дейностите по съхраняване на ИУМПС, на материали и компоненти от тях ще се 
извършват по начин, предотвратяващ увреждане на компонентите, подлежащи на 
оползотворяване и на използване за повторна употреба. Отработените масла ще се 
съхраняват във варели, надписани за целта. НУБА ще се съхраняват в специализиран съд, 
върху участък с непропускливо покритие, под навес.  
Разкомплектоването ще се извършва в следнния ред: 

 от ИУМПС се отделят годните компоненти и части, които след проверка, 
почистване и/или ремонт ще се предават за повторна употреба; 

 отделят се оловните акумулаторни батерии, които ще се събират и съхраняват 
на закрито в корозионно устойчиви съдове; 

 отделят се резервоарите за втечнени газове; 
 отделят се потенциално експлозивните елементи, включително пиропатроните 

от механизмите на въздушните възглавниц и коланите; 
 източват се наличните горива, хидравличните, моторни и други масла, 

охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности и други течности. Всички 
течности ще се съхраняват разделно по видове в затворени етикетирани 
съдове и резервоари в закрити пожарообезопасени места до предаването им 
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на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО; 
 отделят се всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак; 
 отделят се катализаторите; 
 отделят се маслените филтри; 
 отстраняване на гумите и компонентите съдържащи каучук; 
 отделяне на големите пластмасови компоненти, негодни за повторна употреба 

(брони, арматурни табла и др.), които се съхраняват отделно и по 
целесъобразност се привеждат в компактен вид с цел улесняване предаването 
им за последващо рециклиране; 

 отстраняване на стъклата, негодни за повторна употреба, които се съхраняват 
отделно и по целесъобразност се привеждат в компактен вид с цел улесняване 
предаването им за последващо рециклиране; 

Отпадъците ще се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за 
управление на отпадъците, на база писмен договор. 
 
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 документацията, приложена към заявлението. 

 

2. Предаването за последващо 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 

от ЗУО; 
 Регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от 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 от ЗУО. 

 

3. Площадката за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 

3.1.Площадката за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 

Обособена част от площадката, на която ще се извършват дейности с отработени 
масла, трябва да отговарят на следните изисквания:  

 Да бъде бетонирана и/или покрита с друг маслоустойчив материал;  
 Да бъде оборудвана с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и 

съхраняване;  
 Да бъде оборудвана с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване 

на отработените масла;  
 Да разполага с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за 

ограничаване на евентуални разливи;  
 Да е оборудвана със съоръжения за отстраняване на отработените масла от 

формираните отпадъчни води.  
 

Съдовете за събиране, включително за разделно събиране и съхраняване на 
отработени масла трябва да отговарят на следните изисквания:  

 Да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла 
и отпадъчните нефтопродукти;  

 Да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации;  
 Да са маркирани с надпис „Отработени масла“, както и с надпис, съдържащ кода 

и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на 
отпадъците (дв бр. 66/2014г.);  

 Да са осигурени със съоръжения против разливане съгласно Наредба №Iз-1971 
от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар.  
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Площадката да се експлоатира при спазване на Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ бр. 
81/2011 г.). 

Площадката за съхраняване на НУБА да е закрита или с навес, да се разполага върху 
участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие, и да е снабдена с контейнери, 
отговарящи на следните изисквания:  

 да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и 
акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с 
тях; 

 да осигуряват вентилация на въздух; 
 да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“. 

 

3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 

Площадката трябва да отговаря на Минималните технически изисквания съгласно 
Приложение №3 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства 
(Приета с ПМС № 11/ 2013г.): 

 Да е с непропусклива повърхност; 
 Да разполага със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения 

за обезмасляване. 
 Да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, 

получени при разкомплектоване на ИУМПС, включително складове с 
непропусклив под за съхраняване на части, замърсени с масла. 

 Да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни 
батерии, филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или 
полихлорирани терфенили; 

 Да са налице подходящи съоръжения за източване на всички течности, 
съдържащи се в ИУМПС; 

 Да са налице подходящи резервоари или други съдове за разделно 
съхраняване на течности от ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от 
предавателни кутии, трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи 
течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и 
всички други течности, съдържащи се в ИУМПС; 

 Да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на 
дъждовни води, в съответствие със Закона за водите и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му; 

 Да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при 
разкомплектуването гуми с оглед предотвратяване на опасността от възникване 
на пожари при натрупването на по-големи количества. 

 

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

Да се извършват следните операции по отделяне на опасни материали и компоненти от 
ИУМПС: 

 Отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове; 
 Отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т.ч. 

въздушни възглавници); 
 Отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, 

масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, 
охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични 
инсталации и всички други течности, съдържащи се в иумпс, освен ако са 
необходими за повторната употреба на съответните компоненти; 

 Премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като 
съдържащи живак. 

 

Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им: 
 Отделяне на катализаторите и маслените филтри; 
 Отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в 

случай че тези метали не се отделят в процеса на рязане (шредиране); 
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 Отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни 
табла, резервоари за течности и т.н.), в случай че тези материали не се отделят в 
процеса на рязане (шредиране), така че да могат да бъдат ефективно 
рециклирани като материали; 

 Отделяне на стъклата. 
 

На площадката да се извършват следните дейности по оползотворяване: R12- 
Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; и R13-
Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им, по смисъла на Приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните 
разпоредби на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/13.07.2012г., изм. и доп. 
ДВ бр. 25/2019г.). 
 

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за 
рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за след 
експлоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно 
документацията, приложена към заявлението. 
 

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 
Наредба № 1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри (ДВ бр. 51/2014г, изм. и доп. ДВ бр. 51/2019г.). 
 
7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция 
по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ, гр. Хасково подновена или продължена 
банкова гаранция. 
 

8. Други условия: 
 

8.1. Да се издава удостоверение за всяко прието ИУМПС, за разкомплектоването му. 
Удостоверението да съдържа следните данни: наименование, адрес, единен 
идентификационен код (ЕИК) и подпис на лицето, издаващо удостоверението; 
наименование, адрес и ЕИК на центъра за разкомплектуване; наименование на 
компетентния орган, издал документа по чл. 35 от ЗУО, номер и дата на издаването му; 
номер и дата на издаване на удостоверението; име, ЕИК, адрес и подпис, съответно трите 
имена, ЕГН, адрес и подпис на ползвателя или собственика на ИУМПС; марка за 
националност и регистрационен номер на превозното средство (прилага се свидетелството 
за регистрация или декларация на лицето, издаващо удостоверението за 
разкомплектуване, удостоверяваща, че регистрационното свидетелство е било 
унищожено); категория на превозното средство, марка и модел; идентификационен номер 
на превозното средство (рама); маса на МПС от свидетелството за регистрация, част I, 
позиция (G) и маса на претегленото ИУМПС при приемането му; сумата, заплатена в 
случаите по чл. 20, ал. 3 от Наредбата за излезли от употреба моторни превозни 
средства. 
 

8.2. На площадката да се въведе в действие компютърна информационна система за:  
 

 Отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектоване на ИУМПС; 
 Поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за 

изходящите и налични количества компоненти и материали, получени от 
разкомплектоването на ИУМПС. 
 

Информационната система трябва да съдържа най-малко следните данни:  
 номер и дата на издаване на удостоверението;  
 име, ЕИК, адрес и подпис, съответно трите имена, ЕГН, адрес и подпис на 

ползвателя или собственика на ИУМПС;  
 марка за националност и регистрационен номер на превозното средство 

(прилага се свидетелството за регистрация или декларация на лицето, 
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издаващо удостоверението за разкомплектуване, удостоверяваща, че 
регистрационното свидетелство е било унищожено);  

 категория на превозното средство, марка и модел;  
 идентификационен номер на превозното средство (рама);  
 маса на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция (G) и маса на 

претегленото ИУМПС при приемането му. 
Актуализирането на данните в информационната система да се извършва в реално 
време.  
 
8.3. При предаване и приемане на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба да 
се попълва Декларация по образец съгласно Приложение №4 от Наредбата за излезлите 
от употреба моторни превозни средства. 
 

8.4. При настъпване на промяна в обстоятелствата, да се подаде заявление за изменение 
и/или допълнение на разрешение, съгласно чл. 73 от ЗУО. 
 

8.5. Лицата, които извършват дейности по разглобяване на употребявани автомобилни 
компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества за 
последващото им съхранение и/или продажба, са длъжни да осигурят на всяка площадка 
24-часово видеонаблюдение в срок един месец от получаването на разрешението и да 
съхраняват записите в продължение на една година. 
 
 

 
 
Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково, 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.    

 
 
 
 
 
 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-Хасково:       
      (инж. Димитър Илиев) 
 
 
 
 


