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                                                                 Образец № 1 

  Съгласно чл. 71, ал. 1 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-151-03 от 27.02.2013 г. 

 

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 № КПД-07-02 от 04.01.2013 г.  

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на „КАРЛЪК - 97” ООД 

 

ЕИК:120043729 

седалище и адрес на управлението: област Смолян, община Смолян, гр.Смолян, ул. 

„П.Берон”  №1 

лице, управляващо/представляващо дружеството:  

ВАСИЛ ЛАЗАРОВ 

служ. тел.: 0301/636 02 

факс:0301/631 22 

електронна поща: karlak@mail.orbitel.bg 

 

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

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: гр.(с.) Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. «Петър 

Берон» №1, поземлен имот с идентификатор 67653.912.363, по кадастралната карта на 

гр.Смолян, -  площ 2056 кв.м. 
 

           1.2.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, 

кодове  
 

 

Количество 

(тон/год.) 

 

 

Произход 

 Код Наименовани

е 
 

 1 2 3 4 5 
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1. 
 

02 01 10      
 

 

метални 

отпадъци 

 

R13 - Съхраняване до извършва-

не на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до  

R12; 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е 

от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, прегрупиране, 

обработване) 

R4 – 

Рециклиране/възстановяване на 

метали и метални съединения 

 

 

10 

 

От физическо 

или юридическо 

лице по смисъла 

на търговския 

закон 

 

2. 

 

12 01 01      
 

 

стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни метали 

R13 - Съхраняване до извършва-

не на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до  

R12; 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е 

от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, прегрупиране, 

обработване) 

R4 – 

Рециклиране/възстановяване на 

метали и метални съединения 

 

 

10 

 

От физическо или 

юридическо лице 

по смисъла на 

търговския закон 

 

3. 

 

12 01 02      

 

 

прах и 

частици  

от черни 

метали 
 

 

R13 - Съхраняване до извършва-

не на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до  

R12; 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е 

от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, прегрупиране, 

обработване) 

R4 – 

Рециклиране/възстановяване на 

метали и метални съединения 

 

 

0.5 

 

 

 

От физическо 

или юридическо 

лице по смисъла 

на търговския 

закон 

 

4. 
 

16 01 17      
 

черни метали 
 

 

R13 - Съхраняване до извършва-

не на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до  

R12; 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е 

от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, прегрупиране, 

обработване) 

R4 – 

Рециклиране/възстановяване на 

метали и метални съединения 

 

 

20 

 

 

 

От физическо или 

юридическо лице 

по смисъла на 

търговския закон 
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5. 

 

 

17 04 05  

     

 

  

желязо и 

стомана 
 

 

R13 - Съхраняване до извършва-

не на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до  

R12; 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е 

от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, прегрупиране, 

обработване) 

R4 – 

Рециклиране/възстановяване на 

метали и метални съединения 

 

70 

 

от физически, 

юридически  

лица  
 

 

 

6. 

 

 

19 10 01      

 

 

 

отпадъци от 

желязо и 

стомана 

 

R13 - Съхраняване до извършва-

не на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до  

R12; 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е 

от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, прегрупиране, 

обработване) 

R4 – 

Рециклиране/възстановяване на 

метали и метални съединения 

 

 

10 

 

От физическо 

или юридическо 

лице по смисъла 

на търговския 

закон  

 

7. 

 

19 12 02      
 

 

черни метали 

 

R13 - Съхраняване до извършва-

не, на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до  

R12; 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е 

от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, прегрупиране, 

обработване) 

R4 – 

Рециклиране/възстановяване на 

метали и метални съединения 

 

 

10 

 

От физическо 

или юридическо 

лице по смисъла 

на търговския 

закон  

 

8. 

 

20 01 40      
 

 

метали 

 

 

R13 - Съхраняване до извършва-

не на която и да е от операциите 

по оползотворяване от R1 до  

R12; 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е 

от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, прегрупиране, 

обработване) 

R4 – 

Рециклиране/възстановяване на 

метали и метални съединения 

 

 

20 

 

от физически и 

юридически  

лица  
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II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 

на съоръженията  

Топене на чугун и стомана в тиглова индукционна пещ с капацитет 0.5 т/час. Метода и 

технологията е подробно описан в Приложение №1 към заявлението. 

 

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 представения – „План за евакуация при аварии за обект 

„Леярен цех””, Приложение №2 към заявлението. 

 

2.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. 35 от ЗУО 

за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на 

отпадъците. 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, гр. Смолян; 

 

3.Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

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

1. Да е с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява 

възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване 

2.Да са обособени зони за разделно събиране и съхранение на различните отпадъци, като всеки 

отпадък се приема и съхранява в отделна зона, която е обозначена и е маркирана със стикер на 

съответния код; 

3.На площадката, където се третират ОЧЦМ, в срок до един месец  от получаване на 

разрешението да се осигури 24-часово видео наблюдение на место и записите да се съхраняват 

в продължение на 1 година.  

4.Площадките за приемане на отпадъците да бъдат оборудвани с електронни автоматични и 

механични везни, калибрирани с точност за измерванията, за отчитане теглото на постъпващите 

отпадъци.  

5.Отпадъците от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер да се съхраняват и подготвят 

отделно от останалите ОЧЦМ. 

6. Да е с непропусклива повърхност и да има съоръжения за събиране на разливи, утаители и 

съоръжения за обезмасляване.   

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

1. Площадките за предварително третиране на отпадъци да са снабдени със съдове за 

сепариране и съответната техника за рязане и обработване на отпадъците; 

2. Да има подходящи складове за третираните отпадъци с оглед предотвратяване на опасността 

от възникване на пожари при натрупването на по-големи количества. 

 

4.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

Операции по предварително третиране на ОЧЦМ: 

а) сепариране по видове и компоненти; 

б) рязане и прегрупиране; 

в) топене на чугун и стомана в тиглова индукционна пещ при спазване на технологичния 

процес – температура на топене от 1480 до 1510 градуса по целзий в пещта ; 

г) образувания отпадък (шлака) да се съхранява в съдове с цел недопускане на разпиляването и. 
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5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на НАРЕДБА № 

2 от 22 януари 2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

 

6. Други условия 

6.1Да се предоставя подновена банкова гаранция по чл.69, ал.2 от ЗУО в срока определен по 

чл.69 ал.9 от същия закон. 

6.2 Приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват 

кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна 

инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, 

включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните 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, 

се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято 

дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор; 

6.3.От физически лица могат да се приемат ОЧЦМ само с битов характер, като задължително се 

попълва декларация за произход. 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Смолян по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - СМОЛЯН: 

                           

                     ИНЖ. ЕЛЕН МИНЧЕВ 
  

 

 

 

Съгласувал: 

К.Граховски 

Ст.юристконсулт 

 

Изготвил: 

инж.П.Димчевска 

Гл.експерт „УООП” 

 

 


