
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  с р е д а  и в о д и т е

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ
№ 02 -  ДО -543 -  00 от 14.12.2022 год.

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 № УО-1778/14.11.2022 г. и информация за 
наличието или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК от Национална агенция за 
приходите, Териториална дирекция Бургас -  офис Бургас № 225532204291034/14.11.2022 г.

Р А З Р Е Ш А В А М

на

„МЕТАЛС ЦАРЕВО“ ЕООД

ЕИК: 206938393

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община, Царево, гр. Ахтопол,

лице, управляващо дружеството: Светлана Дичева - управител

I. Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: гр. Царево, област Бургас, община Царево, Поземлен имот е 
идентификатор 48619.28.828 по КККР на град Царево, община Царево.

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

Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет. 3, п.к. 388 
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200 

e-mail: riosvbsOunacs.bg 
www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


№ Вид на отпадъка Дейности, Количество Произход
Код Наименовани

е
кодове (тон/год.)

1 2 3 4 5
1. 15 01 04 Метални

опаковки
R13 -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове Rl -  R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.
R12 -  Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове Rl -  Rl 1 
/предварителна обработка -  
сортиране).

20 т. От
физически 

лица и лица 
регистрира 

ни по
Търговския

закон.

2. 16 01 04* Излезли от 
употреба 
превозни 
средства

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

2 000 бр. 
или -3000 т.

От
физически 

лица и лица 
регистрира 

ни по
Търговския

закон.

3. 1606 01* оловни
акумулаторни

батерии

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

100 т. От
физически 

лица и лица 
регистрира 

ни по
Търговския

закон.

4. 20 01 36 Излязло от 
употреба 

електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 

упоменатото в 
кодове 20 01 21, 
20 01 23 и 20 01 

35

R13 -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 

дейностите с кодове Rl - R12, с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им.

40 т. От
физически 

лица и лица 
регистрира 

ни по
Търговския

закон.

5. 20 01 23* Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

флуорохлоровъ 
глероди

R13 -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 

дейностите с кодове Rl - R12, с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им.

10 т. От
физически 

лица и лица 
регистрира 

ни по
Търговския

закон.

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



Код на 
отпадъка 
съгласно 
Наредбат 
а по чл. 3 

от ЗУО

Категории електрическо и електронно оборудване

1 2 3 4 5 6

16 02 09* □ □ □ □ □ □

16 02 10* □ □ □ □ □ □

1602 11* п □ □ □ □ □

16 02 12* □ □ □ □ □ □

16 02 13* □ □ □ □ □ □

16 02 14 п □ □ □ □ □

2001 21* □ □ □ □ □ □

20 01 23* 0 0 0 0 0 0

20 01 35* □ □ □ □ □ □

20 01 36 0 1а и 0 0 0

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 
ще се третират:

Код на отпадъка Автомобилни Индустриални Портативни
съгласно Наредбата батерии и батерии и батерии и

по чл. 3 от ЗУО акумулатори акумулатори акумулатори
1 2 3 4

160601* 0 □ □
16 06 02* □ □ □
16 06 03* □ □ □
16 06 04 □ □ □
16 06 05 □ □ □
20 01 33* □ □ □
20 01 34 □ □ □

1.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по 
третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

Вид на отпадъка Дейности, Коли чест Произход

Код Н аименование кодове во
(тон/год.)

1 2 3 4 5

1 17 04 01 Мед, бронз, 
месинг

R13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им.
R12 -  Размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове Rl -  Rl 1 
/предварителна обработка -  
сортиране).

100 От лица 
регистрирани 

по
Търговския

закон.



2 17 04 02 Алуминий R13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове Rl -  R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.
R12 -  Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  Rl 1 /предварителна 
обработка -  сортиране).

100 т. От лица 
регистрирани 

по
Търговския

закон.

3 17 04 05 Желязо и 
стомана

R13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им.
R12 — Размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове Rl -  Rl 1 
/предварителна обработка -  
сортиране).

100 От лица 
регистрирани 

по
Търговския

закон.

4 17 04 07 Смеси от 
метали

R13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им.
R12 -  Размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове Rl -  Rl 1 
/предварителна обработка -  
сортиране).

100 От лица 
регистрирани 

по
Търговския

закон.

5 20 01 40 Метали R13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им.
R12 -  Размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове Rl — Rl 1 
/предварителна обработка -  сортиране, 
рязане).

1 000 От
физически 

лица и лица 
регистрирани 

по
Търговския

закон.

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията
Площадка № 1 е с местонахождение: гр. Царево, Община Царево, обл. Бургас, поземлен имот 
с идентификатор 48619.28.828, местност Грънчаря, с площ от 1000 кв.м. За имота има влязъл 
в сила ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № РД-01-131/10.12.2020 г. на кмета на Община 
Царево, съгласно който имотът попада в устройствена зона „Пп“ (предимно производствена 
зона) и е с отреждане за производствени и складови дейности.
Имотът е с изградена устойчива трайна настилка (бетон), ограден, монтирани са портални 
врати. Обособен е приемателен пункт с КПП и електронни измервателни средства с 
капацитет 25 тона и 1.5 тона. Имотът е с изградена и функционираща пътна и техническа 
инфраструктура -  водоснабдяване и ел. захранване. Комуникационно-транспортния достъп 
се осъществява от съществуващата инфраструктура. На обекта са поставени 3 бр. камери за 
24 - часово видеонаблюдение. Площадката е обозначена с табела за работно време и 
предназначението й.
На територията на площадката ще се извършват следните дейности по вид на отпадъците:

• Отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/ и метални опаковки.



Приеманите на площадка № 1 отпадъци от ЧЦМ след претегляне на ел. кантар и сортиране 
по видове ще се съхраняват разделно на определените места за съответния вид отпадък -  в 
закрито помещение за цветни метали и/или под навес за черни метали. Местата за 
съхранение на ОЧЦМ, които ще се събират на площадката ще са обозначени по кодове с 
табели съдържащи код на отпадъка съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 за 
класификация на отпадъците. Предварителна обработка на ОЧЦМ включва сортиране и 
рязане. Отпадъците от черни и цветни метали ще се сортират ръчно. Сортирането ще се 
извършва според вида и състава на отпадъка. При необходимост ще се извършва нарязване 
на едрогабаритните метали с 2 бр. газов резак или флексове.
• Събиране и съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумолатори 
(НУБА).
На площадка № 1 ще се приемат оловни акумулаторни батерии от физически лица и от лица, 
регистрирани по смисъла на Търговския закон, съгласно сключен договор за покупко- 
продажба. Доставените на площадката отпадъци след претегляне и визуален преглед ще се 
съхраняват в затворени специализирани съдове, поставени в закрито помещение и/или под 
навес, обозначени с надпис: „Негодни за употреба батерии и акумулатори“. Съдовете за 
съхранение ще бъдат корозионно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и 
акумулаторите, като материалът от който са изработени не взаимодейства с тях. Ще бъде 
осигурена вентилация на въздух. В мястото за съхранение ще бъде осигурен и 
неутрализиращ агент /хидратна вар/ за ограничаване на евентуални разливи.

• Събиране и съхранение на отпадъци от излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО).

На площадката ще се приема излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
(ИУЕЕО) от физически лица и от лица, регистрирани по смисъла на Търговския закон, 
съгласно сключен договор за покупко-продажба. Доставените на площадката отпадъци от 
ИУЕЕО след визуален оглед и претегляне посредством електронна везна ще се съхраняват в 
закрито помещение и/или под навес, на специално определено място, обозначено с кода и 
наименованието на отпадъка. Еолемите уреди от ИУЕЕО ще се нареждат върху скари по вид, 
а малките уреди ще се съхраняват в подходящи съдове, според категорията и вида си.

• Събиране и съхранение на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС).

На площадка № 1 ще се приемат и съхраняват излезли от употреба моторни превозни 
средства (ИУМПС) от физически лица и от лица, регистрирани по смисъла на Търговския 
закон, съгласно сключен договор за покупко-продажба. На площадката няма да се 
извършват дейности по третиране в т.ч. и разкомплектоване на ИУМПС.
Съхранението на ИУМПС ще се извършва в открит сектор с устойчива (трайна) настилка при 
спазване на минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхранение 
на ИУМПС -  т. I от приложение № 3 към чл. 7, т.2 и чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредба за излезли от 
употреба моторни превозни средства (изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2021г.).
Приетите от физически и/или юридически лица отпадъци ще се предават за последващо 
третиране на лица притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35 от 
ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на сключен писмен договор.
За събраните и предадени за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се 
предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри / Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 
Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.ЗО от 31 Март 
2020г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г./.

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 описаните в заявлението и действуващите нормативни 
документи.



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 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 обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти. Обозначението за предназначението на площадката 
за извършване на дейности по съхраняване на НУБА да бъде: „Събирателен пункт за негодни 
за употреба батерии и акумулатори”. Обозначението за предназначението на площадката за 
извършване на дейности по съхраняване на ИУЕЕО да бъде: „Събирателен пункт за излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване“.
3.1.3. Площадката да е с подходяща настилка.
3.1.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № 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.).
3.1.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.1.6. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите 
и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията.
3.1.7. Местата за съхраняване на отпадъците да са обособени и обозначени с табели, според 
вида им.
3.1.8. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.1.9. Площадката за съхраняване на НУБА, ИУМПС и ИУЕЕО да е в съответствие с 
изискванията на чл. 43 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 
батерии и акумулатори, чл. 21 от от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни 
средства и чл. 38 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване.
3.1.10. Да са оборудвани вътрешни площадки за престой на колите по време на извършване 
на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.
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 № 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. Местата за предварително съхраняване на отпадъци от ИУМПС да са обособени и 
обозначени с табели с наименованието и съответния код на отпадъка съгласно наредбата по 
чл. 3 от ЗУО.
3.2.7. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите, 
образуваните и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията.
3.2.8. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
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, обн. ДВ, бр. 
51/2014 г.
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. Съхраняването на отпадъците НУБА да се извършва в специализирани, корозионно - 
устойчиви съдове, обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”.
4.5. На площадката количеството на съхраняваните оловни акумулаторни батерии без 
електролит да не надвишава 5 на сто от общото количество.
4.6. При извършване на дейности само по събиране и съхраняване на ИУМПС да се издава 
удостоверение по чл. 19 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства 
само от името на оператор на център за разкомплектуване на базата на сключен договор за 
предаване на ИУМПС на центъра.
4.7. Да се въведе в действие компютърна информационна система за отчитане и контрол на 
издадените удостоверения за разкомплектуване и поддържане на информация за изходящите 
и наличните количества ИУМПС.

^  4.8. Приемането и предаването на отпадъците от черни и цветни метали, които нямат битов
характер да се извършва само при наличие на сертификат за произход, попълнен по образец, 
утвърден от Министъра на околната среда и водите.
4.9. Приемането на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица 
да се извършва само при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, 
утвърден от Министъра на околната среда и водите.
4.10. При превоз на опасни отпадъци да се спазват изискванията на чл. 12 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 публичните регистри, обн. ДВ, бр. 51/2014 г. за 
изготвяне на идентификационен документ.
5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността 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. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата 
по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - 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, обн. ДВ, бр. 51/2014 г.
6.1. Отчетността да се извършва само по електронен път в Национална информационна 
система за отпадъци /НИСО/ редът по който се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците.
6.2. Годишния отчет да се изготвя в Национална информационна система за отпадъци 
/НИСО/.
7. Други условия.
7.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи 
по управление на отпадъци.
7.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
7.3. 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.
7.4. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или 
материали.
7.5. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
7.6. Да се определи отговорно лице за управлението на опасните отпадъци в обекта.
7.7. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това Решение.



7.8. Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни отпадъци.
7.9. Генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци и генерираните в 
обекта от поддръжката му (20 01 21 , 13 05 03 ) да се третират според изискванията на ЗУО 
и Наредбата по чл. 43 от ЗУО.
7.10. 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.
7.11. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция 
по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ Бургас подновена банкова гаранция.
7.12. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредственоа заплаха за 
екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба 
№1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените 
случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и 
за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение да се допълни с новата площ и 
съхранява на площадката и представя при поискване на компетентния орган.

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 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

С уважение,
ПАВЕЛ МАРИНОВ 
Директор на РИОСВ


