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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-241-00 от 21.05.2018 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-06-134 от 23.04.2018 г.  

 

 

РАЗРЕШАВАМ 

 

на „МИТ И КО“ЕООД 
 

 

 

ЕИК:  200021701, 

седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район 

„Северен“, ул.„Милеви скали“ № 6, ет.9, ап.35 

лице, управляващо/представляващо дружеството: МИТКО ХАДЖИЕВ - УПРАВИТЕЛ,  

служ. тел 0898585647, 

факс: 032/945996 

електронна поща: evasto2000@abv.bg, 

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

 

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: Площадки на физически и юридически лица, притежатели на 

отпадъци, частна, общинска или държавна собственост, разположени на територията 

контролирана от РИОСВ – Смолян - област Смолян (община Смолян, община Чепеларе, 

община Баните, община Борино, община Доспат, община Девин, община Мадан, община 

Рудозем, община Златоград, община Неделино), област Благоевград (община Сатовча) и 

област Пловдив (община Лъки). 

 

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количес

тво 

(тон/год.) 

Произход 

mailto:evasto2000@abv.bg
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Код Наименование    

1 2 3 4 5 

1. 02 01 08* Агрохимични 

отпадъци, 

съдържащи 

опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им  

1000 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 

2. 15 01 10* Опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни вещества 

или замърсени с 

опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

100 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 

3. 15 02 02* Абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде), за 

изтриване, 

предпазни 

облекла, 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

100 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 
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замърсени с 

опасни вещества 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

4. 16 03 03* Неорганични 

отпадъци, 

съдържащи 

опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

100 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 

5. 16 03 04 Неорганични 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 16 

03 03 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

100 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 

6. 16 03 05* Органични 

отпадъци, 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

100 От лица, които 

съхраняват или 
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съдържащи 

опасни вещества 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 

7. 16 03 06 Органични 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 16 

03 05 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

100 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 

8. 16 05 04* Газове в съдове 

под налягане 

(включително 

халони), 

съдържащи 

опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

100 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 
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отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

9. 17 05 03* Почва и камъни, 

съдържащи 

опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

100 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 

10. 20 01 19* Пестициди D14 - Препакетиране преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D13  

D15 – Съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове D1 - D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

R13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 - R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

1000 От лица, които 

съхраняват или 

при чиято 

дейност се 

образува или 

събира отпадък 

 

 

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

капацитет на съоръженията  

 

 Дейности D14 - препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - 
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D13 и R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 

(преопаковане). 

Дейностите D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-

D13 и R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11, 

съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2  от Закона за управление на отпадъците, в 

зависимост от последващите дейности, които ще се извършват с отпадъците – обезвреждане 

или оползотворяване) ще се извършват на площадки на притежателите на отпадъците 

(физически и юридически лица), разположени на територията на РИОСВ - Смолян. 

Фирма „МИТ И КО” ЕООД ще извършва дейности  D14 - препакетиране преди 

подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 и R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (преопаковане) само на налични 

отпадъци.                                                                                                               

Препакетирването/преопаковането на отпадъците няма да се извършва в инсталация. 

Дейностите ще се извършват на местата, където се намират отпадъците, посредством ръчни 

операции от обучен и квалифициран персонал, който е снабден с предпазно облекло и лични 

предпазни средства в зависимост от вида на отпадъците.  

При препакетирането/преопаковането на опасни отпадъци ще се използват само 

специализирани здрави опаковки, които отговарят на вида на отпадъците и на изискванията 

на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /АDR/ - опаковки с 

маркировка за съответствие, поставена от производителя (ООН маркировка). Такива 

опаковки са: туби; бидони; варели; контейнери /IBC/ за насипни/наливни товари с 

вместимост 1 куб.м. и биг-бегове за твърди отпадъци. 

Специализираните опаковки за опасни товари, в които ще се препакетират/преопаковат 

опасните отпадъци имат щампован или отпечатан (върху трайно поставена табела) код от 

цифри и букви, даващ информация за вида на опаковката (варел, бидон, туба и др.), 

материала (метал, дърво, пластмаса и др.), предназначението му (за вида вещество, което 

може да се постави в него - напр. твърдо, течно; максимално тегло на твърдото вещество, 

максимална плътност и налягане на течността), годината на производство, инициали на 

производителя, инициали на утвърдилата го компетентна институция или държава. 

В зависимост от вида на опасните отпадъци и класификацията им по ADR, 

препакетирането/преопаковането им ще се извършва в съответната подходяща опаковка, 

определена от консултанта по безопасност на дружеството, съгласно опаковъчните 

инструкции на ADR. 

При извършването на дейностите D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1- D13 и R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 11 (преопаковане)  ще се използва следното помощно 

оборудване и опаковки:  

- Опаковки - туби; бидони; варели; чували, кутии, контейнери за насипни/ наливни 

товари (IBC и биг-бегове) с вместимост от 10 литра до 1 куб. м.; бутилки и съдове за газове 

със специфицирани размери;  

- Ръчни инструменти – за препакетиране/ преопаковане на отпадъците;  

- Помпи за преливане/ източване на течни отпадъци и газове;  

- Транспалетна количка и транспалетна количка – везна – за преместване, претегляне и 

нареждане на запълнените опаковки.                                                                 

След препакетирането/преопаковането на отпадъците ще се извърши почистване и 

саниране на складовете, при което ще се събират в максимална степен ръчно или 

полумеханизирано разпилени прахообразни препарати, мазилки и замазки.  

Подовете и стените на складовете ще бъдат почистени до степен, отстраняване на 

видими замърсявания от стените и подовете. Местата с видими петна в бетонните подове ще 

бъдат обработени с абсорбиращ материал, прахосмукачка с висока мощност и 

професионален пароструен агрегат за индустриални приложения. Почистването на 

складовете няма да доведе до нарушаване целостта на складовите конструкции. 
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Почистването ще включва и обработване с естествени сорбенти като активен въглен, 

зеолит и дървени стърготини. Изпълнението на тези дейности за саниране на складовете, 

освободени от негодни за употреба препарати за растителна защита, дава практическа 

възможност за почистването им до степен, която не позволява в бъдеще да бъдат заплаха за 

околната среда и населението. 

„МИТ И КО“ ЕООД  ще предприеме всички необходими мерки за осигуряване на 

безопасни условия на труд и разполага с достатъчно налични ЛПС за целия екип, за да се 

осигури безопасната работа и да се предотврати излагане на замърсяване. 

Дейности D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14 

или R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- 

R12 с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 

събирането им: 

Съхраняването на преопакованите количества пестициди, опасни отпадъци, неопасни 

отпадъци и други препарати за растителна защита ще се извършва на складовите площадки, 

само при необходимост до изчакване на специализирания превоз. Технологичната схема, 

свързана с този тип обезвреждане е организиране на преопаковането, обозначаването и 

транспортирането на отпадъците до съответната страна, на територията на която се намира 

инсталацията за изгаряне, оползотворяване или обезвреждане. 

 

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 мерките заложени в авариен план приложение към 

точка IV  от заявлението. 

2. „.МИТ И КО” ЕООД да уведомява РИОСВ-Смолян за местоположението на 

площадките, на които ще бъдат извършвани съответните дейности и кога се планира да 

започне извършването на тези дейности. В този случай, в 7 дневен срок след уведомяването, 

РИОСВ-Смолян ще извършва проверка на съответната площадка. При необходимост ще се 

издават съответните предписания за привеждане на площадката и/или дейността в 

съответствие с нормативните изисквания; 

3. Договорите, които ще сключва „МИТ И КО”ЕООД с лицата, на чиито площадки ще 

бъдат извършвани дейностите по разрешителното да бъдат представяни в РИОСВ-Смолян в 

двуседмичен срок преди започване на дейността. В договорите, трябва да се съдържа клауза 

кое е отговорното лице за окончателното предаване за оползотворяване/обезвреждане на 

отпадъците, които ще се образуват от дейността, както и в какъв срок от завършване на 

дейността, това трябва да бъде извършено. Договорът трябва да съдържа и клауза, че 

предаването на образуваните отпадъци ще 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.  

4. В двуседмичен срок преди започване на дейностите да бъдат представяни в 

РИОСВ-Смолян, договорите с лицата, на които ще се предават отпадъците за окончателно 

оползотворяване/обезвреждане;  

5. Да се предприемат мерки, осигуряващи ограничаване на количеството и опасните 

свойства на остатъците, получени при препакетирането/преопаковането в съответствие с 

най-добрите налични техники; 

6. Дейностите, които се извършват от „МИТ И КО“ЕООД с отпадъците, описани в 

настоящето решение да се организират и експлоатират по начин, по който не застрашава 

човешкото здраве; 

7. 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, съгласно чл. 48, ал. 

1 от ЗУО. 
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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.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

 
 

 


