
 

 

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

 
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14-ДО-248-05 от 30.09.2020 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-314 от 31.07.2020г. и коригирано заявление № О-314 /2/ от 

08.092020 г.  
 

И З М Е Н Я М  И / И Л И  Д О П Ъ Л В А М 
 

Решение № 14-ДО-248-04 от 10.04.2019 г. 
 

на „НАДЕЖ”, ООД гр. Хасково 
 

ЕИК: 126144101 

седалище и адрес на управлението:  
област Хасково, община Хасково, град Хасково, ул. „Веслец” № 37, ет. 2, ап. 27 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 
Мария Николова Стоянова - управител   

лице за контакти: Иван Минев, тел.0887203331    
 

служ. тел.: 0887203331 факс:    

електронна поща:  
 

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 отпа-
дък, добавя се нов отпадък и т.н. за следните площадки: 

 

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, УПИ X6176, 

кв.120 по ПРЗ на складово индустриална зона „Гарата“, имот № 40909.121.31 по КККР 
с площ 3188 m2. 

 

1.2 Видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посо-
чени в следната таблица: 

 

№ 
Вид на отпадъка 

Дейности, кодове 
Количес-

тво (т./г.) 
Произход 

Код Наименование 

1.  020103 Отпадъци от растителни тъкани 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически лица, ре-
гистрирани по търговския закон 

2.  020199 Отпадъци, неупоменати другаде 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически лица, ре-
гистрирани по търговския закон 
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II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 14-ДО-248-03 от 
03.12.2018 г. и издавам следното разрешение:  

 

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

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, УПИ X6176, 

кв.120 по ПРЗ на складово индустриална зона „Гарата“, имот № 40909.121.31 по ККР с 
площ 3188 m2. 

 

1.2 Видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посо-
чени в следната таблица: 

 

 

№ 

Вид на отпадъка 

Дейности, кодове 

Коли-

чество 

(т./г.) 

Произход 
Код Наименование 

1 020103 отпадъци от растителни тъкани 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

2 02 01 04 
отпадъци от пластмаси (с изключе-
ние на опаковки) 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

10 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

3 020199 Отпадъци, неупоменати другаде 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

4 03 03 08 
отпадъци от сортирани хартия и 
картон, предназначени за рецикли-
ране 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

200 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

5 04 02 22 
отпадъци от обработени текстилни 
влакна 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

2000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

6 06 02 04* натриев и калиев хидроксид 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

7 07 02 13 отпадъци от пластмаси 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

5000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

8 08 01 11* 
отпадъчни бои и лакове, съдър-
жащи органични разтворители или 
други опасни вещества 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

9 08 03 17* 
отпадъчен тонер за печатане, съ-
държащ опасни вещества 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

10 08 03 18 
отпадъчен тонер за печатане, раз-
личен от упоменатия в 08 03 17 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

11 12 01 05 
стърготини, стружки и изрезки от 
пластмаси 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя 
от операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

2000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

12 12 01 09* 
машинни емулсии и разтвори, не 
съдържащи халогенни елементи 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

13 12 01 18* 
утайки, съдържащи метали (утайки 
от шлифоване, хонинговане и ле-
пинговане), които съдържат масло 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

14 13 01 10* 
не хлорирани хидравлични масла 
на минерална основа 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

15 13 01 11* синтетични хидравлични масла 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

16 13 02 05* 
не хлорирани моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

17 13 02 06* 
синтетични моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни предавки 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 
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18 13 02 08* 
други моторни и смазочни масла и 
масла за зъбни предавки 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

19 13 03 07* 
не хлорирани изолационни и топло 
предаващи масла на минерална ос-
нова 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

20 14 06 03* 
други разтворители и смеси от разт-
ворители 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

21 15 01 01 хартиени и картонени опаковки 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

2000 
юридически и физически 
лица  

22 15 01 02 пластмасови опаковки 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

1500 
юридически и физически 
лица  

23 15 01 05 композитни/многослойни опаковки 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя 
от операциите с кодове R1 - R11 (сортиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

24 15 01 06 смесени опаковки 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

50 
юридически и физически 
лица  

25 15 01 09 текстилни опаковки 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 
юридически и физически 
лица  

26 15 01 10* 
опаковки съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени и с 
опасни вещества 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
юридически и физически 
лица  

27 15 02 02* 
абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни об-
лекла замърсени с опасни вещества 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

50 
юридически и физически 
лица  

28 16 01 03 излезли от употреба гуми 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

29 16 01 19 пластмаси 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

30 16 02 15* 
опасни компоненти, отстранени от 
излязло от употреба оборудване 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя 
от операциите с кодове R1 - R11; 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

31 16 03 05* 
органични отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

32 16 05 06* 

лабораторни химикали, състоящи 
се от или съдържащи опасни вещес-
тва, включително смеси от лабора-
торни химикали 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

33 16 06 01* оловни акумулаторни батерии 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя 
от операциите с кодове R1 - R11 (сортиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

34 16 06 04 
алкални батерии (с изключение на 
16 06 03) 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя 
от операциите с кодове R1 - R11 (сортиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

35 16 07 08* 
отпадъци, съдържащи масла и неф-
топродукти 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

36 17 02 03 пластмаса 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

50 
юридически и физически 
лица  

37 17 02 04* 
стъкло, пластмаса и дървесина, съ-
държащи или замърсени с опасни 
вещества 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

10 
юридически и физически 
лица  

38 17 06 01* 
изолационни материали, съдър-
жащи азбест 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

200 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

39 17 06 04 
изолационни материали, различни 
от упоменатите в 170601 и 170603 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

5000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 
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40 17 09 04 
смесени отпадъци от строителство 
и събаряне, различни от упомена-
тите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя 
от операциите с кодове R1 - R11(сортиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

41 19 08 01 отпадъци от решетки и сита 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

42 19 08 09 
смеси от мазнини и масла от мас-
лено-водна сепарация, съдържащи 
само хранителни масла и мазнини 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

43 19 08 12 
утайки от биoлогично пречистване 
на промишлени отпадъчни води, 
различни от упоменатите в 19 08 11 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

44 19 08 13* 
утайки, съдържащи опасни вещес-
тва от други видове пречистване на 
промишлени отпадъчни води 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

45 19 09 05 
наситени или отработени йоннооб-
менни смоли 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

46 19 10 04 
лека прахообразна фракция и прах, 
различни от упоменатите в 19 10 03 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

47 19 12  01 хартия и картон 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

48 19 12 04 пластмаса и каучук 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя 
от операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R 1 -R 12 

5000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

49 19 12 08 текстилни материали 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

50 19 12 10 
запалими отпадъци (RDF – модифици-

рани горива, получени от отпадъци) 
R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 

27000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

51 19 12 10 
запалими отпадъци (RDF – модифици-

рани горива, получени от отпадъци) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

60000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

52 19 12 12 

други отпадъци (включително смеси 

от материали) от механично трети-
ране на отпадъци, различни от упо-
менатите в 19 12 11 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

15000 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

53 20 01 01 хартия и картон 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
юридически и физически 
лица  

54 20 01 02 стъкло 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 
юридически и физически 
лица  

55 20 01 11 текстилни материали 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

2000 
юридически и физически 
лица  

56 20 01 37 
дървесина, съдържаща опасни ве-
щества 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

10 
юридически и физически 
лица  

57 20 01 39 пластмаси 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

500 
юридически и физически 
лица 

58 20 03 01 смесени битови отпадъци 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 
юридически и физически 
лица, регистрирани по тър-
говския закон 

59 20 03 02 отпадъци от пазари 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 
юридически и физически 
лица 

60 20 03 07 обемни отпадъци 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

10 
юридически и физически 
лица  

61 20 03 99 
битови отпадъци, не упоменати дру-
гаде 

R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 - R11 (сортиране, балиране); 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

10 
юридически и физически 
лица  
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1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по 
чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване): 

 

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 

Автомобилни 
батерии и акумулатори1 

Индустриални 
батерии и акумулатори1 

Портативни 
батерии и акумулатори1 

1 2 3 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  

 

На площадката ще се извършват дейности по третиране на отпадъци както следва: 
R12 – предварително третиране, преди подлагане на някоя от операциите с кодове R1 - R11 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12 

 

На обекта има приемателен пункт, снабден с кантар за измерване на постъпващите коли-
чества отпадъци. Събраните на площадката отпадъци се съхраняват в обособени зони, като не 
се допуска смесване на отпадъци. Осигурени са необходимите  противопожарни мерки. Пред-
вижда се място за престой на автомобилите, извършващи дейности по товарене  и разтовар-
ване на отпадъците. 

След приемане на отпадъците ще се извършва сортиране по вид и възможност за пов-
торна употреба, преработка и/или рециклиране. Сортираните отпадъци от хартия, текстил и 
пластмаси ще се балират с хидравлична преса с капацитет 5 тона дневно. Стъклените отпа-
дъци ще се съхраняват на площадката до приемането им за последващо оползотворяване. 

Всеки отпадък, събиран от физически или юридически лица, както и генерираните от дей-
ността на площадката отпадъци ще се съхраняват поотделно, в зависимост от техния произ-
ход, вид, състав и характерни свойства. Сортирането и балирането ще се извършват на опре-
делено за целта място на площадката отделно от местата за съхранение на отпадъците. 

Отпадъците от НУБА ще се съхраняват разделно на обособени части в специализирани съ-
дове, устойчиви на корозивно действащите вещества, съдържащи се в НУБА, поставени в по-
мещения с осигурена вентилация на въздух. 

Събраните масла и отпадъчни нефтопродукти ще се съхраняват под навес в съдове, които 
не взаимодействат с тях. Съдовете ще се затварят плътно извън времето на извършване на 
манипулации с тях. Ще се осигурят налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използ-
вани за ограничаване на евентуални разливи. 

Излезлите от употреба гуми ще се съхраняват отдалечено от други запалими и опасни от-
падъци. 

За постъпващото количество отпадъци и за предадените  отпадъци ще се води необходи-
мата отчетна документация. Отчитането и информацията относно дейностите с отпадъците 
извършвани от фирмата става по ред определен от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри. 
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В Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
 

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и преван-
тивните мерки в съответствие с документацията, приложение № 1 към заявлението. 

 

При аварийни ситуации на площадката, от персонала да се предприемат необходимите 
действия съобразно осигурените превантивни мерки и да се реагира съгласно изготвения Ава-
риен план. 

При неконтролирано запалване на отпадъците (пожар), на площадката за съхранението 

им се извършва следното: 

a. Незабавно се информира районната служба за противопожарна и аварийна 
безопасност /РСПАБ/ на телефон 112. 

b. Информира се отговорния ръководител по ликвидиране на авариите. 
c. Евакуират се всички хора работещи в офис сградата, складовете и околността. 

Евакуацията се извършва съгласно плана. 
d. Ако пожарът все още не се е разраснал се предприемат мерки за гасене с наличните 

пожарогасители, при ползване на лични предпазни средства. 
 
 

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, при-
тежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по 
чл.35, ал.2, т.3-5 ЗУО. 

 
 

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 

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

3.1.1. Площадката да е оградена и охранявана. местата определени за съхраняване на от-
падъци да са означени с надпис за вида на отпадъците (код и наименование съгласно 

Наредбата по чл. 3 ЗУО), които се третират – дейност с код R13.; 
 

3.1.2. Площадката да има водонепропускливо покритите – бетон или асфалтобетон; 
 

3.1.3. Опасните отпадъци да се съхраняват на закрито, в добре затварящи се съдове, ус-
тойчиви на въздействията на съхраняващите се в тях отпадъци. 

 

3.1.4. Да бъде предвидено място за престой на автомобилите, извършващи дейности по 
товарене и разтоварване на отпадъците. 

 

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

3.2.1. Да имат водонепропускливо покритите – бетон или асфалтобетон; 
 

3.2.2. Да бъдат обозначени с вида (код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 ЗУО) на 
третираните на тях отпадъци; 

 

3.2.3. Да разполагат с изправни съоръжения за извършване на дейностите, описани в раз-
дел Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците … – дейност с код R12. 
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4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
 

4.1. Измерването на постъпващите и предаваните отпадъци да се извършва тегловно, с 
везна, точността на измерване на която, е удостоверена от регионалните отдели на Бъл-
гарски институт по метрология (БИМ) или от лицата, оправомощени от председателя на 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за извършване на 
последваща проверка на средствата за измерване. 

 

4.2. Да не се превишават годишните количества приемани и третирани отпадъци, посочени 
в таблицата към раздел II. А, т. 1.2. 

 

4.3. Максималното количество отпадъци, което може да се третира в инсталацията (дейност 
с код R12) е 75 тона за денонощие 

 

4.4. Да се поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията за трети-
ране на отпадъци; 

 

4.5. Да не се допуска разпиляване на отпадъци. 
 
 

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата 
по чл. 48, ал. 1 от ЗУО (Наредба № 1 от 2014 г.). 

 
 

6. Други условия: 
 

6.1. Да не допуска смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци; 
 

6.2. Със заповед на управителя на дружеството да се определи лице, отговорно за безопас-
ното управление на опасните отпадъци; 

 
 

Забележка: При необходимост от третиране на отпадъци в количество по-голямо от по-
соченото в т. 4.3., оператора на инсталацията следва да подаде заявление за 
получаване на комплексно разрешително по глава седма, раздел II от Закона за 
опазване на околната среда (ЗООС). 

 
 
 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите и/или пред съответния Административен съд, по реда на 
Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

инж. М. Колева 
За Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите – Хасково 
(съгласно Заповед №67/04.09.2020г.) 


