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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-233-00 от 28.04.2016 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-07-59 от 11.02.2016 г. допълнено с 

писмо вх. № КПД-07-59 (2) от 07.04.2016г. 

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на „НИК СТИЛ” ООД 

 

ЕИК: 108571646 

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

„Заводска”  №1 

лице, управляващо/представляващо дружеството: НИКОЛАЙ БЕЧЕВ  

служ. тел.: 0361/65 740, 0301/65 288 

факс: 0361/65 740, 0301/65 288 

електронна поща: antoaneta_11@abv.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. „Родопи“132, 

поземлен имот с идентификатор 67653.922.691 с площ 50кв.м . 

 

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 Наименование 

1 2 3 4 5 
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1 13 02 08* Други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на някои 

от дейностите с кодове 

R1-R12, с изключение 

на временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване  до 

събирането им 

10   от физически и 

юридически лица 

2 13 02 05* Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на някои 

от дейностите с кодове 

R1-R12, с изключение 

на временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване  до 

събирането им 

10   от физически и 

юридически лица 

3 13 01 13* Други хидравлични 

масла 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на някои 

от дейностите с кодове 

R1-R12, с изключение 

на временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване  до 

събирането им 

2  от физически и 

юридически лица 

4 13 01 10* Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална 

основа 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на някои 

от дейностите с кодове 

R1-R12, с изключение 

на временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване  до 

събирането им 

2  от физически и 

юридически лица 
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5 13 02 06* Синтетични 

моторни и смазочни 

масла и масла за 

зъбни предавки 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на някои 

от дейностите с кодове 

R1-R12, с изключение 

на временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване  до 

събирането им 

2  от физически и 

юридически лица 

 

2. Площадка № 2: 

2.1 С местонахождение: гр.(с.) Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. „Бяло 

море“3, поземлен имот с идентификатор 67653.921.178 с площ 50кв.м . 

 

2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 

по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 160601* Оловни 

акумулаторни 

батерии 

R13 – 

съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на 

някои от 

дейностите с 

кодове R1-R12, 

с изключение на 

временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване  до 

събирането им 

 

5  от 

физически и 

юридически 

лица 

2 160103 Излезли от 

употреба гуми 

R13 – 

съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на 

някои от 

дейностите с 

кодове R1-R12, 

с изключение на 

временното 

съхраняване на 

отпадъците на 

площадката на 

образуване  до 

събирането им  

5  От 

физически и 

юридически 

лица 
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2.2.1 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 06 01* х □ □ 

 16 06 02* □ □ □ 

 16 06 03* □ □ □ 

16 06 04 □ □ □ 

16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* □ □ □ 

 20 01 34 □ □ □ 

 

 

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

капацитет на съоръженията  

Площадка №1 представлява монолитна сграда от бетонова конструкция, тухлени стени 

и ламаринен покрив. Сградата е с площ 50 кв.м. Фирми притежаващи документ по чл.35 от 

ЗУО за транспортиране (събиране и транспортиране) на отпадъци предават събраните 

отработени масла за съхранение на площадката на „НИК СТИЛ“ООД за временно 

съхраняване до предаването им за последващо третиране. На площадката има монтирана 

цистерна с обем 2.5м3  за съхраняване на отработените масла. 

Площадка №2 е с площ 50 кв.м. Обособени са участъци за разделното събиране и 

съхранение на разрешените по вид отпадъци. На площ 18 кв.м. е разположено метален 

фургон, в което има вана за съхраняване на събраните от дейността на фирмата и населението 

излезли от употреба автомобилни батерии и акумулатори. На останалата площ извън фургона 

ще се съхраняват събраните излезли от употреба гуми. Площадката е заградена с метална 

ограда.  

В случаите на превоз, предаването на опасни отпадъци е съпроводено с измерване на 

количествата им и изготвяне на Идентификационен документ, съгласно Наредба №1 от 

04.06.2014г. 

 

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 точка IV, от 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: 

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

- Площадките да са изградени, оборудвани и да се експлоатират съгласно изискванията 

към площадките за третиране на отпадъци регламентирани в Приложение №2 от Наредбата за 
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третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ПМС 53/1999 год. – ДВ 

бр. 29/1999г. /, както и изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 

2009 г.) 

- Да имат ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, 

които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира, и работното време; 

- Да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на 

дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците 

- Местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци да са 

означени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има предвид 

и несъвместимостта на отпадъците; 

- Да са снабдени с противопожарно оборудване и се осигурят съответните условия за 

пожарна безопасност; 

- Площадките, на които се разполагат течни отпадъци да са покрити, с непропускливи 

повърхности, оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните 

абсорбенти, използвани за ограничаване на евентуални разливи; 

- Измерването и контролирането на количествата отпадъци да се извършва чрез обемен или 

тегловен способ, като ще се документират в отчетната книга.  

- Да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и съхраняване, 

които да отговарят на следните изисквания:  

a. да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и 

излезлите от употреба автомобилни батерии и акумулатори;  

b. да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации;  

c. да са маркирани както и с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, 

съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО;  

4. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 

НАРЕДБА № 1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

5. Забранява се: 
-  смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 

- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за 

съхраняване на всеки вид отпадък, в зависимост от неговия произход  и характерни 

свойства.  

- изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на 

неконтролирано управление на отпадъците. 

 

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 

Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН: 

   

                                                                                               инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 

 


