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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-246-00 от 02.04.2019г.  

 

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-06-99 от 19.03.2019 г.  

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на „ЕКОСЕЙФ“ООД 

 

ЕИК: 204712082 

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, гр. София 1000, 

район Триадица, ул. Христо Ботев № 28, ет. 4 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Станислава Евтимова – Управител  

служ. тел.: 0885 903 993 

факс:  

електронна поща: stanislava.evtimova@gmail.com 

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

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: Склад - с. Сатовча, област Благоевград, община Сатовча, с 

координати 41.61377, 23.97953 

1.2 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 02 01 08* агрохимични отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

D13- Прегрупиране или 

смесване преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D 1 

- D 12 (прегрупиране). 

D14 – Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1-D 13 

(препакетиране) 

5000 От физически и 

юридически 

лица  
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2 15 01 10* опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

D13- Прегрупиране или 

смесване преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D 1 

- D 12 (прегрупиране). 

D14 – Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1-D 13 

(препакетиране) 

5000 От физически и 

юридически 

лица 

3 16 07 08* отпадъци, съдържащи 

масла и нефтопродукти 

D13- Прегрупиране или 

смесване преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D 1 

- D 12 (прегрупиране). 

D14 – Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1-D 13 

(препакетиране) 

5000 От физически и 

юридически 

лица 

4 20 01 19* Пестициди D13- Прегрупиране или 

смесване преди 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D 1 

- D 12 (прегрупиране). 

D14 – Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1-D 13 

(препакетиране) 

5000 От физически и 

юридически 

лица 

5 17 05 03* почва и камъни, 

съдържащи опасни 

вещества 

D14 – Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1-D 13 

(препакетиране) 

1000 От физически и 

юридически 

лица 

6 19 12 11* други отпадъци (включ

ително смеси от 

материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

D14 – Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1-D 13 

(препакетиране) 

1000 От физически и 

юридически 

лица 

 

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

капацитет на съоръженията  

Фирма „Екосейф“ООД ще извършва дейности с кодове D13 и D14 само след сключен писмен 

договор с притежателя на отпадъците/възложителя, които ще са юридически лица, 

земеделски, кооперативни и частни лица. След подписването на договор от двете страни, 

дружеството ще уведоми писмено РИОСВ – Смолян за започване на дейностите с кодове 

D13 и D14, както и срока за изпълнение на дейността. Копие от договора ще бъде представен 

в срок не по – късно от две седмици преди започване на дейността. Няма да се извършва 

смесване на опасните отпадъци.  
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Възложителят ще извършва описаните дейности, със заявените отпадъци на площадки 

разположени на територия, контролирана от РИОСВ – Смолян. 

Вид и капацитет на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците 

При извършване на дейностите D 13 (прегрупиране) и D 14 (препакетиране) няма да се 

използва инсталация. Тези дейности ще се извършват ръчно или полу-механизирано в 

зависимост от вида на отпадъците, които ще се препакетират. При извършване на дейностите 

D13 и D14 ще се използва следното помощно оборудване и опаковки: 

- Опаковки – бидони, кутии, бутилки за газове под налягане. 

- Ръчни инструменти – за прегрупиране и препакетиране. 

- Помпи за преливане на течности/газове. 

Всички генерирани отпадъци на съответните площадки ще се събират разделно съгласно 

техния произход, вид, състав и характерни свойства на обособени и обозначени площадки, в 

контейнери и подходящи съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на 

съответния отпадък, съгласно Наредба №2 и в съответствие с изискванията в ЗУО и 

наредбите, касаещи специфичните отпадъци.  

Ще се транспортират със специализиран транспорт на фирми приемащи същите съгласно 

договор и имащи разрешение за тази дейност за последващо обезвреждане. 

Дейностите D13 (прегрупиране)-ще бъдат извършвани спрямо съдържанието на хлор в 

отпадъците. 

Събраните отпадъци ще се съхраняват на специално отредени площадки в мястото им на 

образуване и в съдове съгласно изискванията на Наредбите за съответния вид отпадък до 

предаването им на фирми, имащи разрешение за по-нататъшно третиране съгласно договор. 

Площадките ще бъдат обозначени съгласно нормативните изисквания. 

 

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 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. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

- Да бъде с ограничен достъп, оградена и ясно обозначена; 

- Да се обособят участъци за разделното съхраняване на различните по вид, състав и 

свойства отпадъци, третирани и образувани от дейността; 

- Да е снабдена с необходимите противопожарни средства;  

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

извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 

- В непосредствена близост до площадката трябва да има наличност на достатъчни 

количества от абсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани при 

необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци. 

4. „ЕКОСЕЙФ”ООД в двуседмичен срок преди започване на дейностите по 

препакетиране/преопаковане, писмено да уведоми РИОСВ-Смолян.  
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5. Договорът, които ще сключи „ЕКОСЕЙФ”ООД с лицето, на чиято площадка ще 

бъдат извършвани дейностите по разрешителното да бъде представен 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.  

6. 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. 

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

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

най-добрите налични техники. 

8. Дейностите, които ще се извършват от „ЕКОСЕЙФ“ООД с отпадъците, описани в 

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

човешкото здраве.  

9. 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. 

10. След преустановяване на дейностите с отпадъци, да се извърши почистване и 

саниране на площадката, за което в двуседмичен срок след това, писмено да уведомите  

РИОСВ-Смолян.  

11. При извършване на дейностите упоменати в настоящото разрешение да се спазват 

изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 

неговото прилагане (наредбите по чл.43, ал.1 от ЗУО). 

 

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

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

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН: 

 

                                                                             инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 

 


