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Образец № 10 

Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО 

 
 

   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  н а  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 гр. Смолян 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 11–ДО–142–01 от 17 Април 2012  г. 

 

 

Във връзка със заявление № КПД-07-63 от 30.01.2012г. и КПД-07-161/16.03.2012г. на                        

ЕТ „Мюмюн Пашов гр. Мадан – площадка с. Средногорци 

 и 

 на основание чл. 45, ал.7, във връзка с ал. 1, т.1 и  на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за 

управление на отпадъците (ЗУО), 

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ И ПРОДЪЛЖАВАМ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ 

на 

 

Решение №: 11–ДО–142–00 от 03 Април 2007г. 

 

за срок от 17.04.2012 г. до 17.04.2017 г. 
 

на  

ЕТ „МЮМЮН ПАШОВ“ 

 

ЕИК: 120003706, седалище и  адрес на управлението: област Смолян , община Мадан, гр.Мадан, 

ул. „Обединение“ № 48 лице, управляващо/представляващо дружеството/ едноличния 

търговец: Мюмюн Пашов, адрес: област Смолян , община Мадан, гр. Мадан, ул. „Обединение“ 

№ 48, сл. тел.0308/20-28,  

 

 

поради следните причини: 

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението  

2. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при 

които ще се развиват дейностите 

Съществуващата площадка, включена в настоящото разрешение, на която се извършват 

дейности по съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори отговаря на 

изискванията на чл.13а, ал. 3 от ЗУО. 

 

 

Във връзка с горното изменям и допълвам разрешение № 11-ДО-142-00/03.04.2007г. със 

следния консолидиран вариант на разрешение:  

 

ІA. Да извършва дейности по: 

 R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 

до R12, на отпадъци на обекти: 

/посочват се наименованията на дейностите, които ще се извършват в съответствие с § 1, 

т. 8 и 17 от ДР на ЗУО/ 
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1А) Площадка № 1 с местонахождение: с. Средногорци, област Смолян, община Мадан – 

площадката се намира в УПИ X и XI в кв. 43 по плана на  с. Средногорци, общ. Мадан – бивш 

селскостопански двор, разположен на територия, отредена за производствени и складови 

дейности, съгласно писмо от община Мадан с изх.№ 92-00-96/06.03.2012г. 

 

На посочената площадка да извършва дейностите по: 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 до R12, 

на отпадъците, посочени в таблицата:   

/посочват се наименованията на дейностите в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО, 

които ще се извършват/ 

 

 

 

1В)  
 

Код на отпадъка 

съгласно Наредба  

№ 3/2004г. 

Автомобилни  

батерии и 

акумулатори1 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори1 

Портативни  

батерии и 

акумулатори1 

1 2 3 4 

 16 06 01* Х □ □ 

 16 06 02* □ Х Х 

 16 06 03* □ Х Х 

16 06 04 □ □ □ 

16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* □ □ □ 

 20 01 34 □ □ □ 

 

Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от това 

решение и са неразделна част от него. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Смолян 

                               инж. Елен Минчев 

/име и фамилия/ 

 

 

 

 

 

 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности, 

кодове 2 

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства3 Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 16 06 01* оловни 

акумулаторни 

батерии 

R13 6 т. Приети от физ. 

и юридически 

лица 

Н-5-Вредни 

Н-6-Токсични 

Н-8 Разяждащи 

 

2 16 06 02* Ni-Cd батерии R13 0.100 т. Приети от физ. 

и юридически 

лица 

Н-5-Вредни 

 

3 16 06 03* Живак-съдържащи 

батерии 

R13 0.050 т. Приети от физ. 

и юридически 

лица 

Н-5-Вредни 
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ІІ. Условия по т. І от Решение № 11-ДО-142-01г. на директора на РИОСВ, гр. Смолян 

 

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по  

• R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R1 до 

R12,       на отпадъци да се извършват при следните 

 

/посочват се наименованията на дейностите, които ще се извършват в съответствие с         

§ 1, т. 8, 17 и 19 от ДР на ЗУО/ 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. Площадката, на която ще се извършват дейностите, е със следните характеристики:  

Площадка № 1 с местонахождение: с. Средногорци, област Смолян, община Мадан – 

площадката се намира в УПИ X и XI в кв. 43 по плана на  с. Средногорци, общ. Мадан – бивш 

селскостопански двор, разположен на територия, отредена за производствени и складови 

дейности, съгласно писмо от община Мадан с изх.№ 92-00-96/06.03.2012г. Намира се на около 

300 м. от централния път с. Средногорци – гр. Мадан. Състои се от две едноетажни масивни 

сгради с мостов кантар и прилежаща открита площ от 1 714 кв.м. Оградена е с метална мрежа с 

височина 1.4 м. 

Площадката трябва да отговаря на минималните  технически изисквания от Наредбата за 

изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на 

отпадъци от батерии и акумулатори. 

 

2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния капацитет, в 

т.ч. транспортни средства с регистрационен номер и вид: Площадката за временно съхраняване 

на негодни за употреба батерии и акумулатори да се обозначи с табела "Събирателен пункт за 

негодни за употреба батерии и акумулатори" и допълнителни табели "Акумулаторите се събират 

задължително с електролит".  

Събирането и временното съхраняване на негодни за употреба портативни и/или 

автомобилни батерии и акумулатори се извършват в затворени специализирани съдове, 

отговарящи на следните изисквания: 

1. да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и 

материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях; 

2. да осигуряват вентилация на въздух;  

3. да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори". 

3. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/образуваните отпадъци да се 

извършват посредством претегляне и да се документират в отчетната книга за 

постъпващите/образуваните отпадъци. 

 

4. Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове дейности: Събирането и 

временното съхраняване на НУБА да се извършва в корозивно устойчиви съдове и да се 

предават на фирми, притежаващи Разрешение, издадено по реда на ЗУО или ЗООС.  

5. Отпадъците, образувани на площадката, в т. ч. отпадъците, образувани от извършването на 

дейности по оползотворяване/обезвреждане на отпадъци на площадката са: На площадката няма 

да се извършват дейности по оползотворяване или обезвреждане на отпадъци. 

  

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници и управленски персонал за 

обслужване на площадката и инсталациите. 

 

7. Мерките за сигурност при аварийни ситуации, които да се осъществяват за времето на действие 

на разрешението за дейности с отпадъци, да бъдат в съответствие с утвърдения авариен план, 

приложен към заявлението. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на 

електролит от негодни за употреба батерии и акумулатори. Забранява се събирането и временното 

съхраняване на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори без електролит освен в 
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случаите, когато те са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини 

и не надвишават 5 на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една площадка 

за временно съхраняване. Забранява се депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто 

и да е друг начин на негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори, 

както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по 

друг начин. Забранява се депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто и да е друг 

начин на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, съдържащи живак, кадмий или 

олово. При възникване на аварийни ситуации да се уведомяват своевременно компетентните 

органи. При работа да се използват индивидуални средства за защита – работно облекло, ръкавици и 

др. Всички работещи на площадката да бъдат запознати с правилата за вътрешен ред на обекта и да 

бъдат инструктирани за безопасна работа. 

 

8. Да се осъществява следния собствен мониторинг –не 

 

9. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат действия, 

свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването (рекултивацията) на 

терена – не се  предвижда   закриване на дейностите за срока на валидност на разрешението, но 

при промяна, да се уведоми РИОСВ Смолян, съгласно законоустановения срок. 

 

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на 

компетентния орган: 

10.1. Предаването и/или приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да 

се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО 

за отпадъци със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г. В срок до 3 

месеца от получаване на настоящото решение да се представят копия от сключените договори в 

Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), а в случаите при извършване на 

дейност (събиране и транспортиране) - код T - в РИОСВ, на чиято територия е седалището на 

лицето. 

 

10.2. Дейностите с масово разпространени отпадъци, включени в настоящото решение да 

се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 24 от ЗУО. 

 

10.3. Площадката за приемане на НУБА трябва да отговаря на минималните  технически 

изисквания от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за 

третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори  

 

10.4. Отпадъци  да се предават на лица, притежаващи  Разрешение , издадено по реда на 

чл.37 от Закона за управление на отпадъците    или   комплексно разрешително  издадено по  

реда на  глава  седма , раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда   за   по  нататъшно  

оползотворяване и/или  обезвреждане. 

10.5. Забранява се неконтролируемо освобождаване и /или изхвърляне на негодни за 

употреба батерии и акумулатори, както и изхвърлянето и/или  изливането на електролит от 

негодни за употреба акумулатори. 

10.6. Отчетност  

• При   приемане и  предаване на  отпадъци  да се   попълва   отчетна   книга - 

приложение № 3 за  образуване  и /или третирани    отпадъци/   и    транспортни  карти - 

приложение  №4 за опасните отпадъци/  съгласно изискванията на Наредба № 9/ДВ, бр.95/2004 

г./  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите с всички отпадъци. 

• Ежегодно до 31 март, да се предоставя в РИОСВ Смолян, годишен отчет за 

отпадъци от НУБА /негодни за употреба батерии и акумулатори/, съгласно образеца по 

приложение № 5, а в края на всяко тримесечие за текущата година, да се изпраща  в ИАОС 

информация за количеството на събраните НУБА, съгласно образеца по приложение № 7. 

Образците на Приложения № 5 и № 7 са съгласно Наредбата за изискванията за пускане на 

пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и 
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акумулатори. Информацията в ИАОС да се предоставя в 20-дневен срок след изтичането на 

всяко тримесечие. 

10.7. Притежателят на разрешението е длъжен да осигурява неограничен достъп на 

компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните 

изисквания за третиране на отпадъци и условията, поставени в Решението. 

10.8. Това Решение не отменя условията предвидени в други нормативни документи. 

10.9. Молбата за продължаване на срока на Разрешението трябва да бъде направена най-

малко два месеца преди крайната дата  на изтичане срока на настоящото. 

 

Решението на директора на РИОСВ, гр. Смолян може да се обжалва пред министъра 

на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен 

срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Смолян 

                            инж. Елен Минчев 

/име и фамилия/ 


