
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

М и н и с т е р с т в о  на о к о л н а т а  сре да  и в о д и т е

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  ДО -  490 -  03 от 16.12.2022г.

На основание чл. 73, ал.4 във връзка с ал. 1, т.З от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и във връжа със заявление вх.№ УО-1860 от 30Л1.2022г., вх.№ УО -  1879 от 
02Л2.2022г. и Удостоверение с изх. № 0200И0899926 от 01 Л2.2022г. от Национална агенция 
но приходите, Териториална дирекция София, офис София

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение № 02 -  ДО -  490 -  02 от 12Л0.2021г.

на „АЛФА БИО ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

ЕИК: 201776083

седалище и адрес на управлението: област София - град,

лице, управляващо/прсдставляващо дружеството/едноличния търговец: Кирил 
Кирилов - управител

както следва:

1. Поради следните причини:

А. Променя се произхода на отпадъците -  Приемат се отпадъци от системите за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки (РСОО) от община Созопол и община Царево, както и от 
други общини, с които дружеството е сключило договор.

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 02 -  ДО -  490 -  02 от 
12Л0.2021г. и издавам следното разрешение:



А. Да извършва дейности но третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1:
1.1. Площадката на която ще се извършват дейностите по третиране на отпадъци е с 
местонахождение: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, п.к. 8200, местност 
’’Хонят", с площ 4300 кв. м. представляващ част от поземлен имот с идентификатор 
57491.510.28 с обща площ 8070 кв.м., който е индивидуализиран с нотариален акт № 157, 
собственост на „РТК” ООД, отдаден за ползване на „Алфа Био Проджект” ООД с договор за 
наем от 01.12.2014г. и анекси към същия.

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 Наименова

ние
1 2 3 4 5

1. 15 01 01
Хартиени и
картонени
опаковки

R 13 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
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 /сепариране, 
балиране/

45

От системите 
за РСОО 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

2. 15 01 02 Пластмасови
опаковки

R 13 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
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 /сепариране, 
балиране/

15

От системите 
за РСОО 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

3. 15 01 03
Опаковки от 

дървесни 
материали

R 13 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
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 /разглобяване/

1

От системите 
за РСОО 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон



4. 15 01 04 Метални
опаковки

R 13 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
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 /сепариране/

2

От системите 
за РСОО 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

5. 15 01 05
Композитни/
многослойни

опаковки

R 13 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
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 /сепариране/

3

От системите 
за РСОО 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

6. 15 01 06 Смесени
опаковки

R 13 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
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 /сепариране/

20

От системите 
за РСОО 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

7. 15 01 07 Стъклени
опаковки

R 13 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
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 /сортиране/

2

От системите 
за РСОО 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

8. 15 01 09 Текстилни
опаковки

R 13 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
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите R1 - R11 /сепариране/

2

От системите 
за РСОО 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон



9. 19 1201 Хартия

R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка -  
балиране)

42

Образуван на 
площадката

10. 19 12 02 Пластмаса и 
каучук

R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка -  
балиране)

11

Образуван на 
площадката

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията 
Площадка № 1.

Площадката, на която ще се извършват дейностите по третиране на отпадъци е 
разположена в поземлен имот 57491.510.28, местност ’’Хонят” на гр. Поморие, община 
Поморие, област Бургас с обща площ 8070 кв.м., описана в Скица на поземлен имот № 
9909/23.03.2012г. на Служба по геодезия, картография и кадастър -  гр.Бургас. Със Заповед № 
РД-16-531/ 11.06.2015г. на Кмета на община Поморие е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за 
поземлен имот 57491.510.28 в месност ’’Хонят” в землището на гр. Поморие, състоящ се в 
урегулиране на имота, обособяване на УПИ 1-28 в месност ’’Хонят” в землището на гр. 
Поморие и ситуиране на свободно застрояване. С писмо, Per. № ТСУ-2070#1 от 13.11.2015г., 
на главен архитект на община Поморие е удостоверено, че съгласно План за застрояване 
поземления имот е определен за „Предимно производствена зона“, където могат да се 
извършват производствено-промишлени и складови дейности. Удостоверено е, че 
площадката, на която ще бъдат извършвани дейности по проекта „Съоръжение за 
предварително третиране и оползотворяване на отпадъци /сепарираща инсталация за 
подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, събрани чрез 
системата за РСОО/“ отговаря изцяло на разпоредбите на чл. 38, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Наредба № 7/ 22.12.2003г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Със становище изх. № 372/ 15.06.2015г. директорът на РИОСВ -  Бургас се е 
произнесъл за инвестиционно предложение: „Съоръжение за предварително третиране и 
оползотворяване на отпадъци (сепарираща инсталация за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, събрани чрез системата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки)“ в поземлен имот №57491.510.28. местност „Хонят”, гр. Поморие, 
община Поморие, че не е включено в позиции на приложение №1 и №2 , чл. 92 и 93 от 
Закона за опазване на околната среда и не подлежи на регламентиране с Глава шест от 
Закона по процедури по преценяване на необходимостта от извършване на екологична 
оценка и/или ОВОС, задължителна екологична оценка и /или ОВОС. Теренът, предвиден за 
реализация на инсталацията не попада в границите на защитени територии по смисъла на 
Закона за защитените територии, както и в защитени зони от мрежата Натура 2000. 
Директорът на РИОСВ -  Бургас се е произнесъл и, че отчитайки местоположението и 
характера на инвестиционното предложение при реализацията му, няма вероятност от 
отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000620 ’’Поморие” и BG0000152 
’’Поморийско езеро” вследствие, на което не е необходимо провеждане на процедура по реда 
на Глава втора от Наредбата за ОС. Във връзка с промяната на произхода на приеманите 
отпадъци, а именно, че на площадката ще се третират освен отпадъци от системата за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки на община Поморие и от община Царево, с 
писмо изх.№ ПД-291(1) от 08.03.2018г. директора на РИОСВ -  Бургас се е произнесъл със 
становище, че заявената промяна не следва да се счита за изменение по смисъла на чл.93,



ал.1,т.2 от ЗООС и не подлежи на регламентиране с Глава шест от Закона процедури по 
преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка и/или ОВОС, 
задължителна екологична оценка и /или задължителена ОВОС, както и на процедура по 
реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Дейностите по третиране на отпадъци ще се извършват в северната част на поземлен 
имот с идентификатор 57491.510.28 на площ от 4300 кв. м. и част от едноетажна масивна 
стопанска сграда -  хале с площ 954 кв.м., находящо се в имота. В халето е разположена 
сепарираща инсталация и два броя хидравлични преси за базиране. Сепариращата 
инстатация и пресите са собственост на „РТК“ ООД, отдадени под наем на „Алфа Био 
Нроджект” ООД с договор от 14.12.2015г. и анекси към същия.

За „Съоръжение за предварително третиране и оползотворяване на отпадъци 
(сепарираща инсталация за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни 
материали, събрачи чрез системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки)“ от 
главния архитект на община Поморие на основание чл. 56, ал. 1 и 2 от ЗУТ е издадено 
Разрешение за поставяне № 33/ 14.10.2015г. на „РТК“ ООД.

Обособен е КГ1П с бариера, който се ползва едновременно от „РТК“ ООД и „Алфа 
Био Проджект” ООД. Обектът е с изградена пътна, електро и В и К инфраструктура.

Методите за третиране на отпадъците са свързани с механично третиране на разделно 
събрани отпадъци от опаковки, включващи хартиени и картонени, метални, пластмасови, 
стъклени, дървесни, композитни, смесени и текстилни опаковки, събрани чрез система за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Поморие и община 
Царево, както и приемани от лица регистрирани по Търговския закон. Дейностите, които ще 
бъдат извършвани са съхраняване, сепариране, балиране и предварително съхранение на 
сепарираните и балирани отпадъци, до предаването им за оползотворяване. Дейностите по 
третиране на РСОО от територията на община Поморие и община Царево ще се извършват 
от „Алфа Био Проджект” ООД.

Дейности с отпадъци от системите за РСОО
Целта на механичното третиране на отпадъци, събрани чрез системата за РСОО на 

територията на общини, с които дружеството има сключени договори е сепарирането им на 
хомогенни потоци, които да бъдат предадени за последващо третиране на липа притежаващи 
документ по чл. 35 от ЗУО.

Предвидените дейности са в следната последователност:

• Транспортиране на отпадъци и контрол на теглото
Отпадъците, събрани чрез система за разделно събиране на отпадъци от опаковки от 

територията на територията на общини, с които дружеството има сключени договори, се 
транспортират до съоръжението от „РТК“ ООД, за което има сключен договор от 
01.06.2016г. и анекс към него от 31.12.2017г., със срок до 31.12.2018г. и/или от лица, за които 
е извършена регистрация и е издаден регистрационен документ за събиране и 
транспортиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО. Транспортирането на третираните на 
площадката отпадъци въз основа на същия договор ще се извършва от „РТК“ ООД. За 
дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци „РТК“ ООД притежава 
регистрационен документ № 12 - РД - 924 - 08 от 07.10.2022г.

Превозните средства, с които ще се извършва транспортирането на отпадъците се 
претеглят преди да бъдат допуснати до разтоварване и преди предаване на последващо 
третиране.

За претегляне на входящите и изходящи потоци отпадъци ще се ползва електронна 
везна собственост на „Пападопулов -  Я.Г" ЕООД, с товароподемност 60 т.

• Механично третиране



Механичното третиране ще се извършва на сепарираща инсталация „ДИМА" тип 
1100507, произход Германия. Капацитетът на съоръжението е 13 000 т/г. 
Сепариращата инсталация е съставена от следните секции за третиране: бункер и лента за 
зареждане, лента за прехвърляне към механично сито, механично сито, лента за прехвърляне 
на материала под ситото, лента за прехвърляне към кабина за сортиране, магнитен сепаратор.

Отпадъкът ще се разтоварва върху определена за целта площ, така че да позволява на 
персонала да извършва визуален контрол на постъпващите отпадъци. В случай, че има 
налични едрогабаритни материали, те ще бъдат отстранявани от персонала, След визуалния 
контрол, отпадъците се прехвърлят с челен товарач в бункер и лента за зареждане, свързана 
директно към транспортна лента. След това минават през кабина за сортиране, където се 
извършва основното сепариране на материала.

В кабината ще бъдат обособени 8 работни поста, като ще бъдат групирани два по два 
срещуположно. В първата двойка сепариращи постове ще се отделят стъкло и метали -  
съответно черни и цветни, във втората - полимерни материали (PET, LDPE, HDPE, РР, други 
твърди пластмаси), в третата -  хартия и картон, разделени най-малко на следните фракции: 
отпадъци от вълнообразен картон, смесена хартия, а в четвъртата - ще се отделят попаднали 
в контейнерите за РСОО битови отпадъци. Отделените от сепариращата инсталация 
отпадъци от хартия и картон и пластмаса, разделена по вид на пластмасата - PET, LDPE, 
HDPE, РР ще се подават към пресите за балиране. Балирането ще се извършва на два броя 
хидравлични преси 7,5 Kw/ч с капацитет на всяка една от пресите 1-3 т/ ден. Готовите бали 
отпадъци ще се съхраняват на обособени места под навес до предаването им за 
оползотворяване на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или с комплексно 
разрешително.

Стъклените отпадъци от опаковки в зависимост от вида и цвета ще се съхраняват 
разделно в контейнери, поставени на откритата площадка или в бункерите за стъкло.

Отпадъците от метални опаковки ще се съхраняват разделно в съдове или в биг- 
бегове до предаването им за оползотворяване.

Отпадъците от дървесни опаковки и текстилни опаковки ще се съхраняват в съдове 
или директно на бетонираната площадка на обособени места.

Неоползотворимите отпадъци, попаднали в контейнерите на системата на РСОО ще се 
отделят и съхраняват до последващото им предаване за депониране. За депониране ще се 
предават отпадъците генерирани на площадката с код и наименование - 19 12 12, други 
отпадъци ( включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни 
от упоменатите в 19 12 11. Отпадъците получени от механичното третиране на отпадъци от 
територията на общините Царево и Созополсе депонират на регионално депо Созопол и/или 
до депа на други общини, с които има сключени договори. За съхранението им ще се 
използват 2 бр. контейнери. Местата за съхранение до тяхното предаване за депониране ще 
бъдат обозначени с табели според предназначението им. Транспортирането на отпадъци с 
код 19 12 12 ще се извършва от „РТК“ ООД

Дейности с отпадъци от опаковки с произход лица регистрирани по Търговския
закон

На площадката ще се приемат от юридически лица само разделно събрани отпадъци 
от опаковки, без да са смесени или замърсени. След визуален оглед и претегляне отпадъците 
ще се насочват към определените за съхраняването им места. Местата за съхраняване на 
отделните видове отпадъци ще са обозначени с наименование и код на отпадъка. При 
необходимост отпадъците ще се подават към сепариращата инсталация за разделянето им по 
видове. Приетите отпадъци от хартиени и картонени опаковки, пластмасови опаковки и 
метални опаковки, ще се подават към пресите за балиране. Готовите бали отпадъци ще се 
съхраняват на обособени места под навес до предаването им за оползотворяване на лица 
притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или с комплексно разрешително. Отпадъците от 
дървесни опаковки и текстилни опаковки ще се съхраняват в съдове или директно на



бетонираната площадка на обособени места. Отпадъци е код 15 01 03 след доставянето им 
ще се съхраняват на открита бетонирана площадка. Периодично отпадъкът да се подлага на 
ръчно разглобяване, при което се образуват метален отпадък и дървесен отпадък, които 
трябва да се насочат към определените места на откритата площадка за предварителното им 
съхраняване.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци:
1. При аварийна ситуация е отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 
превантивните мерки в съответствие с описаните в заявлението и утвърдения Авариен план 
за защита при бедствия.
2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да 
се извършва само въз основа на писмен договор е 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 е отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци но 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 отговаря на следните изисквания:
3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.1.1. Площадката да е с осигурена охрана.
3.1.2. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба N° 1з -  1971 от 29 
октомври 2009 г. за застроително -  технически правила и норми и осигуряване на 
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
3.1.3. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.1.4. Площадката да е с осигурени измервателни устройства за измерване на приеманите и 
предавани отпадъци, калибрирани с точност за измерванията.
3.1.5. Местата за съхраняване на отпадъците да са обособени и обозначени е табели, според 
вида им.
3.1.6. Да са оборудвани вътрешни площадки за престой на колите по време на извършване на 
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.
3.1.7. Да се спазват изискванията към площадката за съхраняване на отпадъци, съответствие 
с наредбите по чл. 13, ал.1 и/или по чл. 43 от ЗУО.
3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.2.1. Площадката да е с осигурена охрана.
3.2.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти.
3.2.3. Площадката да е с подходяща настилка.
3.2.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба N° 1з -  1971 от 29 
октомври 2009 г. за застроително -  технически правила и норми и осигуряване на 
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
3.2.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.2.6. Площадката да е с осигурени измервателни устройства за измерване на приеманите и 
предавани отпадъци, калибрирани с точност за измерванията.
3.2.7. Местата за предварителна обработка на отпадъците да са обособени и отделени от 
местата за съхраняване на отпадъците, местата за престой на коли, местата за предварително 
съхраняване на отпадъци и др.
3.2.8. Да са осигурени на площадката подходящи съдове и опаковки за събиране на 
генерираните в резултат на сепарирането отпадъци.
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:



4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите /образуваните/ 
предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, калибрирани с точност за 
измерванията, като данните се документират в отчетните книги, съгласно изискванията на 
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 публичните регистри;
4.2. Да се спазват изискванията на Наредба 1з -  2377 от 15 септември 2011 год. за правилата 
и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване риска 
от възникване на пожари.
4.3. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от:

- три години -  при последващо предаване за оползотворяване;
- една година -  при последващо предаване за обезвреждане;

4.4. Да е осигурено и да се спазва изискването разписано в чл. 24, ал.1, т.4 от Наредбата за 
опаковките и отпадъците от опаковки, а именно капацитета на сепариращата инсталация 
да обезпечава и отговаря на нуждите и да покрива обемите на конкретните системи за РСОО, 
които обслужва, както и технически да осигурява отделно сепариране на всички основни 
видове отпадъци от опаковки, събрани в специално разположените съдове, но не по-малко от 
следните видове отпадъци от опаковки по материали: а) хартия и картон, разделени най- 
малко на следните фракции: отпадъци от вълнообразен картон, смесена хартия; б) стъкло; в) 
полимерни материали:РЕТ, LDPE, HDPE, РР, други твърди пластмаси; г) метали - черни и 
цветни;
5. При закриването на площадката/прекратяването на дейностга да се отстранят всички 
отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи 
по чл.35 от ЗУО за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена.
6. Разрешение за поставяне с № 33/ 14.10.2015г. издадено от главния архитект на община 
Поморие на основание чл. 56, ал. 1 и 2 от ЗУТ за „Съоръжение за предварително третиране и 
оползотворяване на отпадъци (сепарираща инсталация за подготовка за повторна употреба и 
рециклиране на отпадъчни материали, събрани чрез системата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки)“ в поземлен имот №57491.510.28. в местност „Хонят”, землището на 
гр. Поморие“ да се съхранява на площадката и представя при поискване от страна на 
компетентния орган.
7. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата 
по чл. 48, ал. 1 от ЗУО -  Наредба № ]от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри.
7.1. Да се водят редовно отчетните книги за отпадъците по Наредба № 1 от 04.06.2014г,
7.2. Да се изготвят и представят в регламентирания срок съгласно изискванията на Наредба 
J\fs 1 от 04.06.2014г. годишни отчети по отпадъците.
8. Други условия.
8.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи 
по управление на отпадъци.
8.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
8.3. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за 
инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и 
поставените условия.
8.4. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или 
материали.
8.5. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
8.6. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това Решение.
8.7. Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни отпадъци.
8.8. Приетите отпадъци от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, да се 
подават за предварително третиране на разположената на площадката сепарираща 
инсталация.



8.9. Генерираните в резултат на предварителната обработка и поддръжка на съоръженията 
отпадъци да се третират според изискванията на ЗУО и Наредбата по чл. 43 от ЗУО.
8.10. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за 
квалификация и обучение на персонала, поставени с Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.
8.11. Третирането на разрешените отпадъци да се извършва по методите и технологиите 
посочени в т. Б.
8.12. Изготвената собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, съгласно изискванията на 
Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените 
случаи на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и 
за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение да се съхранява на площадката

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на 
Админнстративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Бу
ПАВ


