
1 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора 
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

Изх. № КОС-21-18 
гр. Ст. Загора, 23.01.2015 г. 

РЕШЕНИЕ 

№ 13-ДО-513-00 от 23.01.2015 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 № 18 от 06.01.2015 г. 

РАЗРЕШАВАМ 

на 

“ТАТ” ООД 

ЕИК: 119668947 

седалище и адрес на управлението: гр. Сливен, ул. Ропотамо 5, ЕИК 119668947 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Тодор Стефанов Тодоров - Управител 

служ. тел.: 0882940919,0885355483 . 

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

Площадка № 1: с местонахождение: Област Сливен, Община Сливен, гр. Сливен, поземлен имот с идентификатор 

67338.44.1 

1.1..Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са 
посочени в следната таблица: 

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143 

Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg. mail: office@stz.riew.e-gov.bg

 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:office@stz.riew.e-gov.bg


2 

 

*• Ns 4“ 

 

 
 
 

№ Вид на отпадъка Дейности, 
кодове 

Коли 
честв 

0 
(т./г.) 

Произход 

 Код Наименование 

 

1 2 
3 4 5 

1 

15 01 04 

Метални опаковки 
R13 - Съхраняване до извършване на която и да 

е от операциите по оползотворяване от R1 до 

R12 500 

От дейността на 

фирмата. 

Физически и 

юридически лица. 

2 

16 01 04* 
Излезли от употреба 

МПС 

R1 З-Съхраняване на отпадъци до извършване, 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R 1 до R 12 

R 12- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване, по който и да е от методите с 

кодове от R 1 до R 11 (разкомплектоване) 

1000 

Излезли от 

употреба МПС от 

сервизи на МПС. 

От физически и 

юридически лица. 

3 

16 01 06 

Излезли от употреба 

МПС, които не 

съдържат нито 

течности, или други 

опасни компоненти, 

газове. 

R1 З-Съхраняване на отпадъци до извършване, 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R 1 до R 12 

R 12- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване, по който и да е от методите с 

кодове от R 1 до R 11 (разкомплектоване) 

1000 

Излезли от 

употреба МПС от 

сервизи на МПС. 

От физически и 

юридически лица. 

4 

16 06 01* 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

R13 - Съхраняване до извършване на която и да 

е от операциите по оползотворяване от R1 до 

R12 

500 

От физически и 

юридически лица, 

при разкоплектован 

ето на ИУМПС. 

5 

16 08 01 

Отработени 

катализатори, 

съдържащи злато, 

сребро, рений, паладий, 

иридий или платина (с 

изключ. на 16 08 07) 

R13 - Съхраняване до извършване на която и да 

е от операциите по оползотворяване от R1 до 

R12 

   5 

От 

разкомплектова не 

на ИУМПС, От 

физически и 

юридически лица. 

6 16 08 03 

Отработени 

катализатори, 

съдържащи преходни 

метали или съединения 

на преходни метали 

R13 - Съхраняване до извършване на която и да 

е от операциите по оползотворяване от R1 до 

R12 

      5 

От 

разкомплектова не 

на ИУМПС, От 

физически и 

юридически лица. 
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1.1.1. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се 

третират: 
 

 

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на 
съоръженията на площадките: 

Дейности с ЙУМПС: Иизвършват се следните операции, по последователност както следва: 
 Извършва се оглед на МПС от технически компетентно лице. На базата на модела и оборудването 

се 
изготвя задание за начина и последователността на разкомплектоване. 
Снема се акумулатора. Акумулаторите се съхраняват и предават за по-нататъшно третиране с 
електролита на фирма притежаваща разрешение за обезвреждане на акумулатори. 
 В отделните канали се отделят разделно смазочните масла,охлаждащи течности, спирачна течност, 
горива, флуиди от климатици и др.. Флуидите от разкомплектоването ще се съхраняват . в във 
метални варели. 
Отработените масла съгласно сключен договор се предават на фирма притежаваща разрешение по 

ЗУО за обезвреждане на отработените масла . 
Снемат се резервоарите за втечните Газове,въздушни възглавници и др.потенциално 

експлозивни компоненти и се складират в складове преди предаването им за третиране. 
Премахват се компонентите за,които съдържат живак. 
Демонтират се стъклата на МПС. Годните за повторна употреба се подготвят за продажба 
останалите се съхраняват в склад. 
Демонтират се електрониката,микропроцесорни системи, климатични инсталации и катализатори. 
Отделят се годните за повторна употреба. 
Извършване на демонтаж на възли и детайли, като се отделят годните за повторна употреба. 
Негодните се складират в съответните складове. 
Придвижване на отпадъците от МПС към площадките за рязане. Там става разделянето на 
отделните видове метали, които се складират преди експедицията в съответните съществуващи 
складове на фирмата. 
Дейности с НУБА:- Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване. Капацитетът на площадката по отношение -на съхраняване на негодните за 
употреба батерии и акумулатори е за 500 т./год. Дейностите по временно съхранение на НУБА 
/оловни акумулаторни батерии/, ще се извършват в закрито помещение /склад за съхранение на 
НУБА/, с непропусклив, бетониран под и със съоръжения за събиране на разливи. За осъществяване 
на дейностите по временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, ще 
се използват метални контейнери. Получените от физически и юридически лица НУБА ще се 
съхраняват заедно с електролита в специализирани съдове, които са корозивно устойчиви спрямо 
веществата съдържащи се в отпадъците. За ограничаване на евентуален разлив ще бъде осигурен 
неутрализиращ агент - хидратна вар. Достъпът до склада ще бъде ограничен. 

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 документацията, приложена към заявлението.

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 0601* X X □ 
16 06 02* □ □ □ 
16 06 03* п □ □ 
16 06 04 . □ □ □ 
16 06 05 п □ - □ 
20 01 33* □ п □ 

20 01 34 □ □ □ 
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2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение и 
образувани от дейността на площадката 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, като: 

• разрешение за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО или комплексно разрешително по 
Закона за опазване на околната среда 

• 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 отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
3.1 .Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови дейности с 
устройствен план (ОУП, ПУП, др.) Да са оградени, обозначени, с изградена непропусклива повърхност. 
Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до предаването 

им на други фирми за последващо третиране. Площадката да е с изградено пречиствателно съоръжение 
за отпадъчните води - каломаслоуловител. 
3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (Прилож. 3) 
4. Дейностите по третиране на отпадъци да извършват в съответствие с изискванията на : 
НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

5. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Да съответстват на разпоредбите на ЗУО, Наредбата за третиране и транспортиране на производствени 
и опасни отпадъци и съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО. 
6. При закриването на площадката и прекратяването на дейността да се предприемат съответните 
мерки за почистването им от приетите видове отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора. 
7. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 
юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри. 
8. Операторите на площадки за разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та да използват 
компютърна информационна система съгласно изискванията на чл. 22 от Наредбата за ИУМПС, 
съдържаща най-малко данните по чл. 19, ал. 2, т. 4 - 9 за отчитане и контрол на издадените 
удостоверения за Приетите автомобили. 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред Министъра на околната 

среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на 

Административнопроцесуалния кодек в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

РУМЯНА ДИМИТРОВА 
И.Д. Директор на РИОСВ-Cmajfh Загора 
/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.Щ)14 г. на 
Министъра на околната среаа и водите 


