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                                                                             Образец № 8 

           Съгласно чл. 42, 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. .... 
 

РЕШЕНИЕ 
№ 11-ДО-219-00 от 09.07.2012 г. 

 

Във връзка със заявление № КПД-07-303 от 18.06.2012 г.  

на  „ЕКО ЕНЕРГИЯ ДОСПАТ” ЕООД 

 (наименование на търговеца) 

и 

на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), 

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

за срок от 18.06.2012 г. до 18.06.2017 г. 

на  „ЕКО ЕНЕРГИЯ ДОСПАТ” ЕООД гр.Доспат 

 

ЕИК:200929042, седалище и  адрес на управлението: област Смолян, община Доспат, 

гр.Доспат, ул. (бул.) „Кавал тепе”, № 3, лице, управляващо дружеството: Кирил Анзов, 

адрес: област Благоевград, община Гоце Делчев, гр.Гоце Делчев, ул. (бул.) «Стражин», № 3, 

сл. тел.:0893363162  

 

ІA. Да извършва дейности по оползотворяване на отпадъци: R1 – използването им като 

гориво или по друг начин за получаване на енергия, R13 – съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м”, освен временно 

съхраняване до събирането им до мястото на образуване, R12 – предварително 

третиране преди оползотворяването, като демонтиране, разглобяване, сортиране, 

трошене, уплътняване, палетизиране, сушене, рязане, разделяне, прегрупиране или 

смесване преди подлагане на някои от операциите с кодове R1 – R11,  и Т - събиране и 

транспортиране на отпадъци  на обекти: 

 

1А) Площадка № 1 с местонахождение: с. Барутин, област Смолян, община Доспат, УПИ I, 

II, III, IV, V, VI, VII, VIII  № 9501, кв.2 - в землище на с.Барутин, общ.Доспат. м.Долчето. 

На посочената площадка да извършва дейностите по оползотворяване на отпадъци R1 

– използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия, R13 – 

съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м”, 

освен временно съхраняване до събирането им до мястото на образуване, R12 – 

предварително третиране преди оползотворяването, като демонтиране, разглобяване, 

сортиране, трошене, уплътняване, палетизиране, сушене, рязане, разделяне, прегрупиране 

или смесване преди подлагане на някои от операциите с кодове R1 – R11,   

 
№ Вид на отпадъка 1 Дейности, 

кодове 2 

 

Количеств

о 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства3 
Код Наименова

ние 

1 2 3 4 5 6 
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1 030105 трици, 

талаш, 

изрезки, 

парчета, 

дървен 

материал,та

лашитени 

плоскости и 

фурнири,ра

злични от 

упоменатит

е в 03 01 04 

R1 – използването им 

като гориво или по 

друг начин за 

получаване на 

енергия; 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до 

извършване на която 

и да е от операциите 

по букви „а” – „м”, 

освен временно 

съхраняване до 

събирането им до 

мястото на 

образуване,  

R12 – предварително 

третиране преди 

оползотворяването, 

като демонтиране, 

разглобяване, 

сортиране, трошене, 

уплътняване, 

палетизиране, сушене, 

рязане, разделяне, 

прегрупиране или 

смесване преди 

подлагане на някои от 

операциите с кодове 

R1 – R11,   

 

14 000 от физически 

и юридически 

лица 

неопасен 

отпадък 

 

 

В случаите по чл. 12, ал. 6, относно чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗУО: 

IБ. Да извършва дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) - код Т, в 

съответствие с § 1, т. 19 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, 

посочени в таблицата*: 

 
№ Вид на отпадъка1 Количество 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства2 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 030105 трици, талаш, изрезки, 

парчета, дървен 

материал,талашитени 

плоскости и 

фурнири,различни от 

упоменатите в 03 01 

04 

14 000 от физически и 

юридически 

лица 

неопасен 

отпадък 

2 19 01 18 отпадъци от пиролиза, 

различни от 

упоменатите в 19 01 17 

93.9 от 

технологичния 

процес 

неопасен 

отпадък 

 

 

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/ 
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ІІ. Условия по т. І от Решение №11-ДО-219-00 от 09.07.2012 г. на директора на РИОСВ, 

гр. Смолян 

На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по оползотворяване R1 – 

използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия, R13 – съхраняване 

на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по букви „а” – „м”, освен временно 

съхраняване до събирането им до мястото на образуване, R12 – предварително третиране 

преди оползотворяването, като демонтиране, разглобяване, сортиране, трошене, 

уплътняване, палетизиране, сушене, рязане, разделяне, прегрупиране или смесване преди 

подлагане на някои от операциите с кодове R1 – R11,  и Т - събиране и транспортиране на 

отпадъци  на обекти да се извършват при следните 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. Площадката/площадките, на която/които ще се извършват дейностите, е/са със следните 

характеристики:  

 

Площадка № 1е разположена в УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII - 9501 в землище на 

с.Барутин, общ.Доспат. м.Долчето на площ 26.794 дка.   

 

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

в т.ч. транспортни средства с регистрационен номер и вид:  

На площадката са разположени – Административна сграда с РЗП 474м2, машинна зала 

със ЗП 418м2, бункер за дървен чипс – 200м3 и открити съоръжения-газификатор 370м2, 

басейн за охлаждане на оборотни води. Транспорта на отпадъците ще се извършва с товарен 

автомобил „Тойота хайлукс” с рег. номер Е5339ВС, собственост на „Бултера строй 

груп”ООД гр.Благоевград, съгласно договор. 

 

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

да се извършват тегловно чрез: електронна везна (ще се ползва кантара на регионално депо 

с.Барутин, което е разположено на около 100м от площадката.) и да се документират в 

отчетната книга за постъпващите/образуваните отпадъци. 

 

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

обекта представлява инсталация за газификация и ко-генерация с няколко етапа на 

производство: 

 -надробяване на дървесните отпадъци до получаване на дървесен чипс с размери 10-

15мм; 

 -безкислородно изгаряне на дървесния чипс за получаване на горивен генераторен газ, 

при което се отделя пепел, класифицирана по Наредба 3/2004г. с код 19 01 18; 

 -генериране на ел.енергия чрез двигатели с вътрешно горене, използващи като гориво 

пречистения газ. 

Ще се използва като суровина дървесни отпадъци класифицирани по Наредба 3 от 2004г. за 

Класификация на отпадъците с код 03 01 05 - трици, талаш, изрезки, парчета, дървен 

материал,талашитени плоскости и фурнири,различни от упоменатите в 03 01 04 

 

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

дейности по оползотворяване/обезвреждане на отпадъци на площадката*:  

 Площадка № 1: 

№ Вид на отпадъка Количество 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 
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1 19 01 07* твърди отпадъци от 

пречистване на газове 

0.100 от технологичния 

процес 

Н14 

2 19 01 18 отпадъци от пиролиза, 

различни от упоменатите 

в 19 01 17 

93.9 от технологичния 

процес 

неопасен 

отпадък 

3 13 02 05* нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа  

0.500 от технологичния 

процес 

Н3-В, Н14 

4 13 02 08* други моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки  

0.500 от технологичния 

процес 

Н3-В, Н14 

5. 19 09 99 отпадъци, неупоменати 

другаде 

0.250 от технологичния 

процес 

неопасен 

отпадък 

6. 16 01 07* маслени филтри 0.030 от технологичния 

процес 

Н3-В, Н14 

7. 15 02 02* абсорбенти, филтърни 

материали (включително 

маслени филтри 

неупоменати другаде), 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

0.020 от технологичния 

процес 

Н14 

8. 15 01 10* опаковки съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или замърсени 

с опасни вещества 

0.020 от технологичния 

процес 

Н14 

 

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой 24 работници и 3 управленски персонал 

за обслужване на площадките 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. Същият да се представи в РИОСВ-Смолян в срок до 31.08.2012г. 

 

8. Да се осъществява следния собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на 

инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци: 

Да се изготви и изпълнява програма за мониторинг на емисии на вредни вещества във 

въздуха, промишлен шум и води. Програмата да се съгласува с РИОСВ-Смолян в срок до два 

месеца от издаване на настоящото разрешение. 

 

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

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

терена.. 

 

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. 
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10.2. Само в случаите на нови строежи/инсталации и/или нови депа за отпадъци:  
В срок до 30.08.2012г. да се предостави в МОСВ, както и в РИОСВ по местонахождение на 

площадката на копие от документа за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за 

устройство на територията. 

  

10.3 При   приемане, образуване и  предаване на  отпадъци  да се   попълва   отчетна   книга - 

приложение №3  и транспортни  карти приложение  №4 за опасните отпадъци. В 

съответствие с нормативните изисквания да се представят в РИОСВ-Смолян ежегодно до 31 

март идентификационна карта и годишни отчети за вида и количеството на образуваните и 

събрани отпадъци по приложение №10 и №11 от Наредба № 9/ДВ, бр.95/2004 г./ за реда и 

образците, по които се предоставя информация за дейностите с всички отпадъци. 

 

10.4. 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. 

 

10.5. Да се упражнява постоянен контрол за изхвърляне на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух, шум и вибрации. 

 

10.6.Постоянно да се контролират и измерват, изпусканите емисии на вредни вещества в 

околната среда. 

 

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

 

10.8. Молбата за продължаване на срока на Разрешението се внася в РИОСВ най-късно до два 

месеца преди крайната дата  на изтичане на срока на настоящото . 

 

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

министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. СМОЛЯН 

                     ИНЖ.ЕЛЕН МИНЧЕВ 

   /име и фамилия/ 

 
 
 

 

 

 

 

Изготвил: 

инж.П.Димчевска 

гл.експерт „УООП” 


