
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

Ми н и с т е р с т в о  на околната  среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  ДО -  545 -  00 от 16.01.2023г.

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление с Вх. № УО-1642/ 19.10.2022г. 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 с Изх. № 020202200188001/

04.10.2022Г.

РАЗРЕШАВАМ
на

„БИ МЕТАЛ“ ЕООД

ЕИК: 206 378 699

седалище и адрес на управлението: област Бургас.

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти): Николай Илчев - управител

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

1.Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 
07079.8.18, местност „Капчето“ по КК и КР на гр. Бургас, с площ 1595 кв. м.

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

/1 ! 150 9001 
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гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(5)unacs.bg 
www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


№ Вид на отпадъка Дейности,
кодове

Количе
ство

(тон/го
Д-)

Произход

Код Наименование
1 2 3 4 5

1. 15 01 04 Метални
опаковки

R 12 -  Размяна на отпадъците за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 -  R 11 

(предварителна обработка)
R 13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 
кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

1000,00

От физически 
лица, 
лица,

регистрирани по 
Търговския 

закон

2 , 16 01 04 *

Излезли от 
употреба 
превозни 
средства

R 12 -  Размяна на отпадъците за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 -  R 11 

(предварителна обработка)
R 13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 
кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

2500,00

От физически 
лица и 
лица,

регистрирани по 
Търговския 

закон

3. 16 01 06

Излезли от 
употреба 
превозни 

средства, които 
не съдържат 

течности или 
други опасни 
компоненти

R 12 -  Размяна на отпадъците за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 -  R 11 

(предварителна обработка)
R 13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 
кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

500,00

От
лица,притежава 
щи Разрешение 

по чл. 35 от 
ЗУО, издадено 

за дейност по за 
оползотворяван 
е на ИУМПС с 

код R12

4.
16 02 11*

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

хлорофлуоровъг 
леводороди, 
HCFC, HFC

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

50,00

От лица
регистрирани по 

Търговския 
закон

5. 16 02 14

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
различно от 

упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 13*

R 12 -  Размяна на отпадъците за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 -  R 11 

(предварителна обработка)
R 13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 
кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

300,00

От лица
регистрирани по 

Търговския 
закон

6. 160601* Оловни
акумулаторни

батерии

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

200,00

От физически 
лица и 
лица,

регистрирани по 
Търговския 

закон

7. 16 08 01

Отработени 
катализатори, 

съдържащи 
злато, сребро, 
рений, родий, 

паладий, 
иридий или 
платина( с 

изключение на 
16 08 07)

R 1 2 -  Размяна на отпадъците за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 -  R 11 
(предварителна обработка — сортиране, 

рязане -  разделяне на метала от керамичното 
тяло и катализатори)

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

500,00

От лица
регистрирани по 

Търговския 
закон,

образувани от 
дейността на 
площадката
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8. 19 12 04

Отпадъци от 
пластмаси

R 12 -  Размяна на отпадъците за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 -  R 11 

(предварителна обработка)
R 13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 
кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

100,00

От лица
регистрирани по 

Търговския 
закон

9. 20 01 23 *

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

хлорофлуоровъг 
леводороди

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

100,00

От физически 
лица, лица, 

регистрирани по 
Търговския 

закон

10. 20 01 35 *

Излязло от 
употреба 

електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 

упоменатото в 
20 21 и 20 01 23, 

съдържащо 
опасни 

компоненти

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 

кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

100,00

От физически 
лица, лица, 

регистрирани по 
Търговския 

закон

11. 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

R 12 -  Размяна на отпадъците за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1 -  R 11 

(предварителна обработка)
R 13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 
кодове R1-R 12 с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им.

500

От физически 
лица, лица, 

регистрирани 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 

Наредбата 
по чл. 3 от 

ЗУО

Категории електрическо и електронно оборудване

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02 11* X X X X п □ X X □ □ □

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02 13* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02 14 □ □ □ □ □ □ □ п □ □ □

2001 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

20 01 23* X □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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20 01 35* X X X X □ □ X X □ □ п

20 01 36 X X X X □ □ X X □ □ □

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 

акумулатори

Индустриални батерии 
и акумулатори

Портативни 
батерии и 

акумулатори
1 2 3 4

16 0601* X X X
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: ________________
№

В ид на отп адъ к а Д ей н ости ,
к одове

К ол и ч ест
во

(тон /год .)

П роизход

К од Н а и м ен о в а н и е
1 2 3 4 5

1 02 01 10 Метални отпадъци

R 12 -  Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 — R 11 (предварителна 
обработка - рязане)

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

2500,00
От физически лица и 
лица, регистрирани 
по Търговския закон

2
1201 01

Стърготини, 
стружки и изрезки 

от черни метали

R 12 -  Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 -  R 11 (предварителна 
обработка - рязане)

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

100,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

3
12 01 03

Стърготини, 
стружки и изрезки 
от цветни метали

R 12 -  Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 — R 11 (предварителна 
обработка - рязане)

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

50,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон
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4 1601 17 Черни метали

R12 -  Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 -  R 11 (предварителна 
обработка - рязане)

R13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

2000,00

От лица, които 
притежават 

Разрешение по чл. 35, 
ал. 1 от ЗУО за 

дейности с код R12 на 
ИУМПС и 

образувани от 
разкомплектоване на 

ИУМПС на 
площадката

5 1601 18 Цветни метали

R12 -  Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 -  R 11 (предварителна 
обработка - рязане)

R13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

300,00

От лица, които 
притежават 

Разрешение по чл. 35, 
ал. 1 от ЗУО за 

дейности с код R12 на 
ИУМПС и 

образувани от 
разкомплектоване на 

ИУМПС на 
площадката

6 17 04 01 Мед, бронз, месинг

R13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

100,00

От лица, които 
притежават 

Разрешение по чл. 35, 
ал. 1 от ЗУО и от 

лица, регистрирани 
по Търговския закон

7 17 04 02 Алуминий

R13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

100,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

8 17 04 03 Олово

R13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

100,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

9 17 04 04 Цинк

R13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

80,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

10 17 04 05 Чугун и стомана

R13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

500,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

11 17 04 06 Калай

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

80,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон
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12 17 04 11
Кабели, различни 

от упоменатите в 17 
04 10

R 12 -  Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 -  R 11 (предварителна 
обработка -  отделяне на 

пластмасовата обвивка от метала и 
рязане)

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

200,00

Образувани 
автомобилни кабели 

от дейността на 
площадката, от лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

13 19 1001 Отпадъци от чугун 
и стомана

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

100,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

14 19 10 02 Отпадъци от цветни 
метали

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

50,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

15 19 12 02 Черни метали

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им.

200,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

16 19 12 03 Цветни метали

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

100,00
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

17 20 01 40 Метали

R 12 -  Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1 -  R 11 (предварителна 
обработка - рязане)

R 13- Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R 12 с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им

100,00
От физически лица, 
лица, регистрирани 
по Търговския закон

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръженията

Площадката, на която ще се извършват дейностите по третиране на отпадъците е е 
местонахождение: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ПИ е идентификатор 07079.8.18, 
местност „Капчето“ по КК и КР на гр. Бургас.

Съгласно скица № 15 -  502196 от 11.05.2022 год., последно изменение на КК и КР на 
гр. Бургас, засягащи ПИ с идентификатор 07079.8.18, местност „Капчето“, е от 11.05.2022 год. и 
е с предназначение на територията - „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване -  „За друг 
вид производствен и складов обект“, с площ от 1595 кв. м.
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Съгласно действащ общ устройствен план на гр. Бургас, одобрен с Решение № 51 -  
1/21.07.2011 год. на Общински съвет Бургас, ПИ с идентификатор 07079.8.18 по КК на гр. 
Бургас, попада в устройствена зона 25/Смф -  многофункционална устройствена зона с 
преобладаващо обществено обслужване. Допуска се изграждане на обекти за търговия, 
безвредни производства и складове, спорт и атракции, и други допълващи функции, без да се 
допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния, с допустими устройствени 
показатели, както следва: пл. застр до 60%, Н к. к. -  до 15 м., К инт. -  до 3.0, П озел. мин. 30 %.

За дейностите по третиране на ОЧЦМ за площадката е проведена процедура по реда на 
глава шеста от ЗООС, като директорът на РИОСВ -  Бургас е издал Решение № БС-132-ПР/ 
27.09.2022 год. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Поставените 
условия в цитираното решение на директора на РИОСВ - Бургас и становището на РЗИ-Бургас с 
изх. № 10-214-5/ 09.09.2022 год., следва да се изпълнят.

Имотът ще се ползва въз основа на сключен договор за отдаване под наем.
Имотът, в който ще се извършват дейностите по: събиране, съхраняване и третиране на 

отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства 
(ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за 
употреба батерии и акумулатори (НУБА), подготовка преди оползотворяване на неопасни 
отработени автомобилни катализатори, предварително третиране на отпадъци от автомобилни 
кабели, е с изградена и функционираща пътна и техническа инфраструктура -  водоснабдяване и 
ел.захранване. Площадката е изцяло оградена с бетонова ограда, като само лицевата част е с 
бетонова и метална ограда. Поставени са голям и малък метален портал на лицевата част и 
предстои да бъдат обозначени с табела с данни за предназначението, работното време, 
отговорно лице и телефон за контакти. На площадката е осигурено 24-часово видеонаблюдение. 
Площадката е частично бетонирана и чакълирана. На територията на площадката ще се влиза 
през контролно-пропускателен пункт.

На площадката е налично метално хале, което не е шумо- и топло- изилирано, както и 
постройка, в която ще се извършват административни дейности. За претегляне на входящите и 
изходящи потоци отпадъци са монтирани два броя собствени електронни везни с обхват 1,5 т. и 
15 т. Приеманите на площадката отпадъци след претегляне на ел. кантар ще се съхраняват 
разделно, в металното хале или на открита площадка, на определени за целта места и съдове за 
съответния вид отпадък. Местата за съхранение на отпадъците, които ще се събират на 
площадката ще са обозначени с табели с кодове и наименование на отпадъка, съгласно 
Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. В същото помещение се 
предвижда извършване на предварително третиране на отпадъците -  разглобяване, рязане и др. 
чрез използване на технологични инсталации и дейности. В халето ще се съхраняват 
третираните отпадъци от кабели, катализатори, черни и цветни метали, електрическо и 
електронно оборудване. В него ще бъдат съхранявани и образуваните и приети отпадъци от 
НУБА.

В металното хале ще бъде поставено съоръжение за предварително третиране на кабели 
-  електрическа машина за третиране на кабели с номинален капацитет на обработка -  50 кг/ч. 
Кабелите ще се подават за третиране -  смилане посредством ножова дробилка на ситни части, 
след което ще се събират в отделен съд. Облицовката на кабела ще се изсмуква в обособена 
част за съхранение в самата инсталация. Машината е оборудвана със собствена аспирационна 
ситема. Очаква се съоръжението да функционира между 2-5 работни дни месечно в зависимост 
от генерираното количество кабели за захранването му.

Предвижда се изграждане на кало- маслоуловител, който ще бъде монтиран преди 
включването към отпадната канализационна система, когато такава бъде изградена.

Изградени са 6 броя клетки от лицевата част на площадката, всяка от които с отделен 
метален портал, които ще служат за съхранение и частично разкомплектоване на приетите 
ИУМПС /източване на флуиди, масла и нефтопродукти/. Предвижда се бетониране на 
повърхността на тази част от площадката. След това ИУМПС ще се поставят под навес за 
доразкомплектоване -  отделяне на части, годни за повторна употреба. При невъзможност за 
транспортиране на собствен ход, ИУМПС ще бъде премествано посредством челен товарач.
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Схемата за разкомплектоване на ИУМПС включва следните операции: приемане, претегляне и 
оглед в шестте броя клетки за временно съхранение. В тези боксове ще се извършва и 
протоколиране за наличие на годни части за повторна употреба и флуиди. След това ИУМПС 
ще се предвижват до предвиден навес до металното хале за извършване на междинно 
доразкомплектоване - отделяне на части за повторна употреба, гуми, катализатори, брони и др. 
При необходимост шумогенериращите дейности ще се извършват в работното хале. 
Първоначално ще се отделят оловно-акумулаторните батерии, следвани от флуиди, съдържащи 
се в ИУМПС -  остатъци от горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и 
трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, фреон и др. Отделените 
течности ще се съхраняват разделно, в подходящи съдове, поставени на обособени места, 
обозначени с табели в работното хале. Следва демонтиране на електроника, годна за повторна 
употреба, отделяне на катализатори, отделяне на метални компоненти, съдържащи мед, 
алуминий и др.Дейностите по разглобяване ще се извършват посредством стационарна стойка 
за поставяне на автомобила, електрически винтоверт и гайковерт за разглобяване на болтови 
свръзки, електрическа автоматична помпа за източване на флуиди. За третиране на постъпилите 
метални отпадъци от ИУМПС и отпадъци от черни и цветни метали, ще се използва газорезач.

Образуваните отпадъци /преобладаващо части за повторна употреба/ от 
разкомплектоването на ИУМПС, флуиди, пластмаси и др., ще се съхраняват на обособени за 
целта места в работното хале или на стелажи, в подходящи съдове, обозначени с табели с код и 
наименование на отпадъка.

Опасните отпадъци, образувани от дейността по предварително третиране 
/разкомплектоване/, ще се съхраняват в металното хале, а неопасните -  на открита бетонирана 
площадка, в подходящи съдове.

Цветните метали ще се съхраняват също в металното хале. При достатъчна наличност, 
се предвижда ежедневно транспортиране и предаване за последващо третиране на фирми, 
притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.

На площадката ще бъдат осигурени абсорбенти за недопускане замърсяване с масла и 
нефтопродукти, както и средства за противопожарна защита.

Отделените от разкомплектоването части, годни за повторна употреба, ще се 
съхраняват в работното хале, върху стелажи или на откритата площадка.

Образуваните от дейността отпадъци с кодове: 16 01 03, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 
01 19, както и отделените части, ще се съхраняват на площадката до предаването им за 
последващо третиране на дружества, притежаващи документи по чл. 35 от ЗУО.

Отпадъци с кодове: 16 01 04* и 16 01 06 , при които не е прилагана дейност по частично 
разглобяване или пълно разкомплектоване, ще се предават въз основа на договор на инсталация 
за шредиране.

Съхранението на приетите и образувани НУБА ще се извършва в работното хале, в 
непропускливи, корозионно устойчиви съдове, при наличие на неутрализиращ агент при 
евентуален разлив.

В работното хале се предвижда съхраняване и третиране на отпадъци от метални 
опаковки. На предварително третиране -разглобяване и рязане ще се подлагат отпадъци с 
кодове:

-  02 01 10, 1201 01, 1201 03, 1501 04 -  дейности по сортиране, рязане на налични 
отпадъци с код 12 01 01, метални опаковки с код 15 01 04 -  варели и др.;

-  1601 17, 16 01 18;
-  16 01 12, 16 01 14. 20 01 36, 20 01 40 -  сортиране, разглобяване, рязане;
-  16 08 01 -  сортиране, рязане на керамиката от метала, рязане.
Събраните отпадъци от ИУЕЕО с неопасен характер ще се съхраняват на площадката, 

под навес, в подходящи съдове, обозначени с табела. При приемането им ще се сортират по 
категории и видове. Отпадъците от ИУЕЕО с опасен характер ще се съхраняват в металното 
хале, в подходящи обозначени съдове. След претегляне, визуален огледи преценка, ще се 
отделя част от тях, която подлежи на предварително третиране -  разглобяване, както и тези, 
които ще са само на съхранение до предаването им за последващо третиране. По-голяма част от
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тях ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи документи по чл. 35 от 
ЗУО, въз основа на сключен 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 описаните в 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:

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

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

2.3. 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. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.1.1. Площадката да е оградена, с обособен КПП и осигурена охрана.
3.1.2. Площадката да е обозначена с табела за предназначението й, лицето 

отговорно за отпадъците, работното време и телефоните за контакт.
3.1.3. Да е осигурена добра връзка с транспортната мрежа.
3.1.4. Отпадъците от ОЧЦМ да се съхраняват на обособени части на площадката.
3.1.5. Местата, складовете и съдовете за съхраняване на отпадъците да бъдат 

обозначени с точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/ 2014г. за 
класификация на отпадъците.

3.1.6. Площадката да е оборудвана с измервателно/и устройство/а за измерване на 
постъпващите и предаваните отпадъци, калибрирано/и с точност за измерванията. В случай на 
необходимост да се сключи договор за ползване на везна, калибрирана с точност за 
измерванията и отчитане теглото на приеманите/ предаваните отпадъци.

3.1.7. 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 2009г./.

3.1.8. Площадката да е с осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.1.9. 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 оградена, с обособен КПП и 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 трайна настилка -  бетонова, асфалтова и т. н.
3.2.4. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.2.5. Площадката да е с осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.2.6. Отпадъците от ОЧЦМ, които нямат битов характер да се съхраняват и 

подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.
3.2.7. Местата и съдовете за съхраняване на отпадъците да бъдат обозначени с 

точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на 
отпадъците.

3.2.8. Площадката да е оборудвана с измервателно/и устройство/а за измерване на 
постъпващите и предаваните отпадъци, калибрирано/и с точност за измерванията. В случай на
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необходимост да се сключи договор за ползване на везна, калибрирана с точност за 
измерванията и отчитане теглото на приеманите/ предаваните отпадъци.

3.2.9. 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 2009г./.

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/предаваните 

отпадъци да се извършва тегловно, чрез калибрирани с точност на измерванията на 
измервателни средства, като данните се документират в електронните отчетни книги, създадени 
в Националната информационна дистема за отпадъците за постъпващи/ предадени ОЧЦМ, 
съгласно изискванията на Наредбата по чл.48 от ЗУО -  Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри.

4.2. Приемането и предаването на ОЧЦМ да се извършва само при наличие на 
сертификат за произход, попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната среда и 
водите.

4.3. Приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, да се извършва само при 
наличие на сертификат за произход, издаден от лицата при чиято дейност се образуват и въз 
основа на сключен писмен договор.

4.4. Приемането на ОЧЦМ от физически лица да се извършва само при наличие на 
декларация за произход, утвърдена от Министъра на околната среда и водите.

4.5. 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.

4.6. Съхраняването на отпадъците НУБА да се извършва в специализирани, 
корозионно -  устойчиви съдове, обозначени е надпис „Негодни за употреба батерии и 
акумулатори”.

4.7. На площадката количеството на съхраняваните оловни акумулаторни батерии 
без електролит да не надвишава 5 на сто от общото количество.

4.8. За всяко прието ИУМПС да се издава удостоверение за разкомплектоването 
му, съгласно изискванията на чл. 19 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни 
средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.

4.9. 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, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г. само от името на 
оператор на център за разкомплектоване на базата на сключен договор за предаване на ИУМПС 
на центъра.

4.10. Да се въведе в действие компютърна информационна система за отчитане и 
контрол на издадените удостоверения за разкомплектоване и поддържане на информация за 
изходящите и наличните количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти 
и материали, получени от разкомплектоването на ИУМПС.

4.11. При предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба да 
се попълва декларация съгласно изискванията на чл. 25 от Наредбата за излезлите от употреба 
моторни превозни средства, приета е ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.

4.12. Генерираните в резултат на разкомплектоването на ИУМПС отпадъци да се 
третират според изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

4.13. Да се сключи договор е фирма, притежаваща шредерна инсталация, съгласно 
изискванията на чл. 17 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, 
приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.

4.14. Отпадъците от черни и цветни метали, които нямат битов характер, 
включително тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, 
елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи от подвижния железопътен 
сътав, железния пъту включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните
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съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната 
инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното 
осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи 
паметници или части или елементи от тях да се съхраняват и предварително третират отделно 
от останалите ОЧЦМ.

4.15. Да се спазват изискванията на чл. 12 при превоз на опасни отпадъци за 
изготвяне, попълване и изпращане на идентификационен документ, 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.

4.16. Да се спазват изискванията на Наредба 1з -  2377 от 15 септември 2011 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед 
намаляване риска от възникване на пожари.

5. При закриването на площадката/ прекратяването на дейността да се отстранят всички 
отпадъци от площадките, като същите се предадат на фирми, притежаващи съответните 
документи по чл.35 от ЗУО за третиране на ОЧЦМ и извърши цялостно почистване на терена.

6. Да се води отчетност в Национална информационна система „Отпадъци“ /НИСО/ и 
да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО -  
Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

6.1. Да се заверят и водят редовно отчетни книги за отпадъците.
6.2. Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.

7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция 
по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да се предостави в РИОСВ - Бургас подновена банкова гаранция.

8. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършва в съответствие на изискванията на 
чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от ЗУО.

9. Други условия
9.1. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
9.2. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това решение.
9.3. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните 

документи по управление на отпадъците.
9.4. Притежателят на настоящото разрешение е длъжен да осигури достъп на 

компетентния орган за проверка и контрол на отчетността, спазване на изискванията за 
третиране на отпадъците и поставените условия.

9.5. 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.

9.6. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, 
вещества или материали.

9.7. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
9.8. Да се определи отговорно лице за управлението на опасните отпадъци в обекта.
9.9. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това Решение.
9.10. Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни

отпадъци.
9.11. Да се извърши класификация на отпадъците според изискванията на 

Наредбата по чл. 3 от ЗУО на отпадъците — Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на 
отпадъците, които ще се генерират в резултат на предварителната обработка на отпадъците от 
ИУМПС и ОЧЦМ в едномесечен срок от получаване на настоящото разрешение.

9.12. За отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране на депа за 
неопасни отпадъци да се извърши основно охарактеризиране съгласно изискванията на Наредба 
№ 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и оператора на 
депото.

9.13. Третирането на отпадъците да се извършва по методите, описани в т. II на 
настоящото Решение.
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9.14. Да се спазва условието поставено в Решение № БС-132-ПР/ 27.09.2022 год. за 
преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ-Бургас и условието, 
дадено със становище на РЗИ-Бургас с изх. № 10-214-5/ 09.09.2022 год.

9.15. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена 
заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, съгл. изискванията 
на Наредба № 1 от 29.10.2008г. 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.

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.

/,

ПАВЕЛ MAP, 
Директор н
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