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Образец № 1  
Съгласно чл. 68, ал. 1  от ЗУО 

 
 
Изх. № 19 от 28.05.2015 г.                                     Вх. № ………………… 
                                 от …………………… г. 
 
 
 

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА                                                       
 
 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци 
 

от „ЛУРГИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
 
ЕИК: 202411593 

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, гр. София 1111, 

район „Слатина”, ул. „Шипченски проход”, № 65, ет. 2, ап.211. 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Добромир 

Христов Донков и Георги Иванов Досев – управители 

служ. тел.: 0892251017 

факс:  

електронна поща: lurgi_ag@mail.bg 

 

 Моля, на основание чл. 68, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление 
на отпадъците (ЗУО) да ми бъде издадено разрешение за: 

 
 

І. Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 
 

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: гр. Добрич 9300, област Добрич, община Добрич, ул. „ХАН 
ТЕРВЕЛ” № 176, ПИ 72624.603.70 в промишлена зона „ЗАПАД”, площ 5504 кв.м. 
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1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

 
Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  
 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование    

№ 

1 2 3 4 5 
1. 02 01 04 Отпадъци от 

пластмаси (с 
изключение на 
опаковки) 

 използване на отпадъците предимно като гориво или друг 
начин за получаване на енергия - код R1; 

 размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - код R12 - балиране; 

 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите 
с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до събирането им - 
код R13. 

100 юридически 
лица и 
физически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

2. 07 02 13 Отпадъци от 
пластмаси 

 използване на отпадъците предимно като гориво или друг 
начин за получаване на енергия - код R1; 

 размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - код R12 - балиране; 

 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите 
с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до събирането им - 
код R13. 

100 юридически 
лица и 
физически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

3. 12 01 05 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от пластмаси 

 използване на отпадъците предимно като гориво или друг 
начин за получаване на енергия - код R1; 

 размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - код R12 - балиране; 

 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите 
с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до събирането им - 
код R13. 

100 юридически 
лица и 
физически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

4. 15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

 използване на отпадъците предимно като гориво или друг 
начин за получаване на енергия - код R1; 

 размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - код R12 - балиране; 

 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите 
с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до събирането им - 
код R13. 

1 500 юридически 
лица и 
физически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

5. 16 01 19 Пластмаси   използване на отпадъците предимно като гориво или друг 
начин за получаване на енергия - код R1; 

 размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - код R12 - балиране; 

 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите 
с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до събирането им - 
код R13. 

50 юридически 
лица и 
физически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

6. 17 02 03 Пластмаса   използване на отпадъците предимно като гориво или друг 
начин за получаване на енергия - код R1; 

 размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - код R12 - балиране; 

 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите 
с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до събирането им - 
код R13. 

100 юридически 
лица и 
физически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

7. 19 12 04 Пластмаса и каучук  използване на отпадъците предимно като гориво или друг 
начин за получаване на енергия - код R1; 

 размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - код R12 - балиране; 

 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите 
с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до събирането им - 
код R13. 

15 750 юридически 
лица и 
физически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 

8. 20 01 39 Пластмаси  използване на отпадъците предимно като гориво или друг 
начин за получаване на енергия - код R1; 

 размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - код R12 - балиране; 

 съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите 
с кодове R1-R11, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до събирането им - 
код R13. 

100 юридически 
лица и 
физически 
лица, 
регистрирани 
по ТЗ 
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Забележки: 
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, 

излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни 
и цветни метали (ОЧЦМ); 

2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в 
съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и 
конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 

3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в 
случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 
35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;  

4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват 
и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на 
площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване на регистрационен документ; 

 
1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по 

чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване): 
 

Категории електрическо и електронно оборудване Код на 
отпадъка 
съгласно 

Наредбата 
по чл. 3 от 

ЗУО 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 14 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 21* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 36 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 
ще се третират: 

(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за 
употреба батерии и акумулатори) 
 
 
 

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* □ □ □ 
 16 06 02* □ □ □ 
 16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 □ □ □ 
16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* □ □ □ 
 20 01 34 □ □ □ 

 
1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите 

по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
 

Вид на отпадъка  

Код Наименование 
Дейности, 

кодове  
 

Количество 
(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 
1.  02 01 10      Метални отпадъци    
2.  12 01 01      

 
Стърготини, стружки 
и изрезки от черни 
метали 

   

3.  12 01 04      
 

Прах и частици от 
цветни метали 

   

4.  12 01 03      
 

Стърготини, стружки 
и изрезки от цветни 
метали 

   

5.  12 01 02      Прах и частици от 
черни метали 

   

6.  16 01 17      Черни метали    
7.  16 01 18      Цветни метали    
8.  17 04 01      Мед, бронз, месинг    
9.  17 04 02      Алуминий    
10.  17 04 03      Олово    
11.  17 04 04      Цинк    
12.  17 04 05      Желязо и стомана    
13.  17 04 06      Калай    
14.  17 04 07      Смеси от метали    
15.  17 04 11      Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 
10 

   

16.  19 10 01      
 

Отпадъци от желязо 
и стомана 

   

17.  19 10 02      
 

Отпадъци от цветни 
метали 

   

18.  19 12 02      Черни метали    
19.  19 12 03      Цветни метали    



 5 

20.  20 01 40      Метали    
21.  …………     
22.  …………     
23.       
24.       

 
Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация 
на отпадъците  само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО; 

2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван; 
3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в 

съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: 
сортиране, балиране и др. 

4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на 
площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи 
на издаване на разрешение;  

 
2. Площадка № 2 

 (При наличие на повече от една площадки, информацията за тях се представя по аналогичен на т.1 
начин) 
 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията  
(описват се конкретните методи и технологии за третиране на отпадъците и се посочва видът и 
капацитетът на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците за всяка площадка по отделно) 
 
„ЛУРГИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД  ще оползотворява само полимерни отпадъци.  
 
Технологичния процес на високотемпературна деструкция протича при следната 
последователност: 
1. Доставяне и временно съхраняване на полимерните отпадаци в складово помещение; 
2. Пребалиране в балопреса (ще се извършва само при нужда – когато получените бали не са 
с подходящи размери за директно постъпване в инсталацията) на част от получената 
суровина; 
3. Извършване на термична деструкция на получените полимерни отпадъци;  
4. Изсушаване, смилане и пакетиране на твърдия въглероден остатък (въглерод на прах) с 
последващо складиране.  
5. Кондензиране на газовете от високотемпературната деструкция и складиране на течната 
въглеводородна фракция в резервоарен парк, от където ще се извършва товаренето на 
автомобили-цистерни.  
 
На площадката на дружеството ще се получават сортирани и двойно сепарирани полимерни 
отпадъци. Част от отпадъците ще се получават балирани на бали с подходящи размери 
(40/40/30 см.), а друга част ще се доставят в еднотонни гъвкави контейнери (т.н. „big bags”) и 
ще се балират в собствена хидравлична преса. Освен това, доставените полимерни отпадъци 
с неподходящи размери на балите ще се пребалират. При извършване на предварително 
третиране на получените отпадъци (балиране) ще се образува отпадък с код 191204 – 
пластмаса и каучук. От дейността на балиране не се очаква да се генерират други отпадъци, 
тъй като „ЛУРГИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД ще приема единствено сортирани и двойно 
сепарирани отпадъци. 
Всички доставяни в дружеството полимерни отпадъци ще се претеглят тегловно на 60 тонна 
автомобилна везна, съгласно сключен договор. Ще се извършва и визуален контрол. 
Разтоварването на получаваните отпадъци ще се извършва на открита асфалтирана площадка 
с размери 44м/29м и площ 1276 м2. Площадката ще се използва за извършване на товаро-
разтоварни дейности и маневриране на тежкотоварните автомобили. На нея ще се 
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разтоварват полимерните отпадъци до прибирането им в складовото помещение, 
представляващо закрит метален склад с бетонирана основа и размери 43м/12м и площ 516 м2. 
Ще се използва за съхранение на получаваните полимерни отпадъци и произведения от 
инсталацията въглерод на прах. В склада ще се монтира балопреса с капацитет 50 т на 24 ч и 
чрез която ще се оформят бали с размери 40/40/30 см.  
Отпадъците ще се складират балирани или в еднотонни гъвкави контейнери (т.н. „big bags”) 
върху бетониран под. 

От складовото помещение балираните отпадъци се подават на вертикален транспортьор, 
който ги пренася до входната система на реактора за високотемпературна деструкция. 
Входната система е със специална конструкция и е защитена с патент BG 63369 от 2001г. и 
не позволява изпускане на газове в атмосферата, както и предотвратява достъпа на кислород 
в реакционното пространство. Тази система е напълно автоматизирана и позволява 
определяне с висока точност на цикъла на подаване на суровина в реактора /по този начин 
се контролира и регулира производителността и качеството на процеса/.  
Постъпилите в херметичното реакторно пространство полимерни отпадъци се подлагат на 
термична обработка във вакуум и при подходящ технологичен режим. 
Високотемпературната деструкция е процес на топлинно разлагане в условията на висока 
температура (обикновено в границите от около 500 до 800 0С) и безкислородна среда.  
Реакторът е с габаритни размери 12/8/16 м, тегло ~100т, топлинна мощност от 400 до 1000 
kW. Той се състои от реакционна камера /изработена от високо огнеупорни неръждаеми и 
корозионно устойчиви сплави/, горивна камера /вертикална, цилиндрична с висока топлинна 
ефективност и възможност за автоматично регулиране на температурния режим/, 
термоизолация /трислойна със защитен метален кожух/, нагряваща система /тороидален тип 
с автоматично газоразпределяне/, комбинирани горелки на фирма “KROM SCHRODER”, 
газхолдер  /корозионно устойчив с регулиране на налягането/, пускова система 
/осигуряваща автоматично стартиране на процеса/, пневматична система, входна система, 
носеща конструкция, вертикален транспорт за входящата суровина /високоскоростен с 
електронно позициониране и количествен контрол/, извеждаща система, компресорна 
станция /двукомпресорна за висока надеждност/. 
Необходимият температурен гредиент по височина на вертикалния конусен реактор се 
постига чрез специална нагряваща система посредством четири газови горелки Г-1, Г-2, Г-3 
и Г-4 тип  ZIO165 и BICA65, на водещата в този бранш фирма “KROM SCHRODER”. 
Температурата в реактора се следи чрез четири термодвойки, подаващи информация към 
приборите в командната зала. При първоначално пускане на реактора и достигане на 
необходимия температурен режим се използва природен газ от мрежата ПГ-1. След 
започване на процеса на ВТД на суровината и установяване на оптималните технологични 
параметри, постепенно се преминава на работа от природен газ ПГ-1 към собствен 
некондензирал газ НКГ-1 (продукт на ВТД), който е близък по състав до природния. 
Използваните горелки на посочената по-горе немска фирма отговарят на всички европейски 
и световни изисквания за качество на горивния процес и съответно ниско ниво на вредни 
емисии.  

Димните газове от горелките се движат пръстеновидното пространство между вътрешния и 
външния корпус на реактора, частично отдават топлината си в посока към реагиращите 
суровини в реактора и се насочват по изградения димоход, засмуквани от димен вентилатор. 
От димохода постъпват към барабанна сушилня за изсушаване на получения въглерод, 
преминават през циклони за отделяне на увлечени твърди прахови частици от въглерода, 
след което се изпускат организирано в атмосферата през комин.  

През 2006г., по време на пробни изпитания на инсталацията, са извършени измервания на 
емисиите на изпусканите замърсители в атмосферния въздух при деструкцията на гуми. 
Резултати от измерването са приложени на електронен носител към заявлението.  
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От процеса на високотемпературна деструкция на полимерните отпадъци се образуват: 
твърда въглеродна фракция и парогазова смес.  
Твърдия въглероден остатък (около 5-10 % от общото количество преработени полимери) 
се извежда от долната част на реактора, чрез шнек за въглерод (ШВ-1) към барабанна 
сушилня за изсушаване  чрез директен контакт с димните газове. Шнека е облечен в кожух, 
в който циркулира подгрято топлопредаващо масло. На определен период от време това 
масло ще се подменя и ще се образува отпадък с код 13 03 07* - нехлорирани изолационни и 
топлопредаващи масла на минерална основа.  
Димните газове след барабанната сушиля преминават последователно през газозабавящо 
устройство ГЗУ (утаителна камера) и три сухи циклона (Ц-3, Ц-4 и Ц-5), с цел отделяне на 
евентуално увлечени твърди частици, 
Основните характеристики и степен на пречистване са както следва: 

 Утаителна камера – това е широко използвано съоръжение, което за сметка на 
рязкото намаляване на скоростта на газовия поток, създава условия за утаяване на 
частици с по-голям среден диаметър за сметка на силите на гравитацията. Скоростта 
на газа на изход от барабанната сушилня е около 1 m/s, а в утаителната камера тя се 
понижава до около 0,1-0,2 m/s. При тези условия се утаяват ефективно частици с 
размери над 30-50 m. 
 Сухи циклони – това са съоръжения за пречистване на газови потоци от частици с 
ниска влажност. В промишлеността са намерили приложение голям брой различни 
типове циклони. В случая са използвани три последователно свързани 
високопроизводителни циклона с капацитет до 2000 m3/h и диаметър 762 mm.  

Очакваната обща ефективност на четирите пречиствателни съоръжения е около 93 % и е 
напълно приемлива.  
Изсушеният въглерод се подава към раздробяващо устройство (ВАЛ-1), след което се 
транспортира посредством шнек към силоз за несмлян въглерод (С-1). След събиране на 
необходимото количество несмлян въглерод, същият се подава към чукова мелница (ЧМ-1) 
и след смилане постъпва в силоз за смлян въглерод (С-2), откъдето се подава за пакетиране в 
еластични еднотонни контейнери тип “Big Bags” и складиране. 
 
Парогазовата смес се извежда от горната част на реактора за високотемпературна 
деструкция  през циклони Ц-1 и Ц-2, където се извършва първата кондензация осигуряваща 
част от необходимия вакуум, движеща сила на газовата фракция.  Втечнената фракция по 
тръбопровод се транспортира чрез гравитация до резервоар за течни горива Р-1. 
Некондензиралите газове от горната част на циклона Ц-2 се подават към колона К-1. Входът 
на газовете е под пълнежа на К-1, който се състои от пръстени на Рашиг. Газовете се 
придвижват към върха на К-1, като по пътя си срещат течна фаза (масло от 
високотемпературна деструкция) в противоток, подавана за оросяване и масообмен. В К-1 се 
извършва кондензиране на фракция > 360 °С. 
Посредством помпа П-1 от дъното на колоната Куб-1 кондензиралата фракция се подава към 
воден хладник Т-1, където се охлажда до 45°С. Една част от охладеното масло от 
високотемпературната деструкция, с помощта на помпа П-1 се подава за оросяване на 
колоната и поддържане на температурата й във върха около 250°С с регулатор за 
температура, излишната част под контрола на нивосигнализатор НС-1 в дъното на К-1 чрез 
помпа П-2 се транспортира към резервоар за течни горива Р-1. 

Некондензиралата част от газове напуска колоната К-1 от върха й постъпва в колона К-2 по 
пълнежа й от Рашигови пръстени като се придвижва към върха й като по пътя си среща 
течна фаза (масло от високотемпературната деструкция) в противоток, подавана за 
оросяване и масообмен. В К-2 се извършва кондензиране на фракция 270- 360 °С. От дъното 
на колоната Куб-2 кондензиралата фракция се подава към воден хладник Т-2, където се 
охлажда до 45°С. Една част от охладеното масло от високотемпературната деструкция с 
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помощта на помпа П-3 се подава за оросяване на колоната и поддържане на температурата й 
във върха около 180°С . Излишната част под контрола на нивосигнализатор НС-2 в дъното 
на К-2 чрез помпа П-4 се транспортира към резервоар за течни горива Р-1. 

Некондензиралата част от газове напуска колоната К-2 от върха и постъпва в хладник Т-3. В 
Т-3 се извършва кондензиране на фракция 90 - 270 °С. От дъното на хладника Т-3 
кондензиралата фракция под контрола на нивосигнализатор в дъното на Т-3 чрез помпа П-5 
се транспортира към резервоар за течни горива Р-1. 
Некондензиралата част от газове се извежда от хладника Т-3 от върха като се засмукват от 
вакуум помпа ВП-1 и се подават за съхранение в газхолдер ГХ-1, от където се подават към 
горелките на реактора за поддържане на процеса на ВТД. 

Остатъчното налягане в цялата система се поддържа от вакуум помпа ВП-1. Абсолютното 
остатъчно налягане се следи и регулира посредством регулатор за налягане, като се 
поддържат стойности около 57 кРа. 
Кондензационно отделителната система е снабдена с предпазни клапани, които предпазват 
оборудването от евентуални аварии.  
Тъй като цялата кондензационно отделителна система работи под вакуум, изпускане на 
въглеводороди в атмосферата е невъзможно. 
По време на първоначалния пуск, ремонт или спиране на инсталацията задължително се 
извършва инертизация на целия тракт с инертен газ (система с въглероден двуокис или 
аргон) до определени стойности за съдържание на кислород. За нормалната експлоатация на 
оборудването е предвидена необходимата КИП и А екипировка, с помощта на която се 
следи, контролира и управлява технологичния процес. Предвидена е блокировка от висока 
температура, високо налягане или високи концентрации, която предпазва инсталацията от 
евентуални аварии. 
Водните охладителни системи на инсталацията работят с оборотна вода. За целта е 
предвиден водооборотен цикъл, включващ цистерна с охладена вода /водосъдържател/, 
помпи за транспорт, топлообменници и охладителна кула /охладител/ с въздушно 
охлаждане. Охлаждащата вода се движи в затворен водооборотен цикъл и няма пряк досег с 
продуктите от високотемпературната деструкция. 
 
За съхраняване на течната въглеводородна фракция е изграден резервоарен парк.  
Територията на която е разположена инсталацията е изцяло бетонирана или асфалтирана.  
Всички резервоари за съхранение на течната въглеводородна фракция (2 бр. * 50 тона и 1 
бр. * 5 тона) са положени в обща бетонова обваловка с вместимост 120 м3 и размери 15*8*1 
м. Обваловката е оборудвана с отвеждаща тръба с кран към кало-маслоуловител с 
вместимост 50 м3.  
Кондензационната система и помпите за течната въглеводородна фракция са монтирани в 
бетонова вана. При евентуален разлив, при авария или извършване на ремонтни дейности, 
попадналата във ваната течна фракция се отвежда посредством тръба в кало-
маслоуловителя.  
При почистване на кало-маслоуловителя ще се образува отпадък с код 13 05 03 * - утайки 
от маслоуловителни шахти (колектори). 
Основната част от инсталацията е херметизирана, а останалата част е плътно затворена или 
капсулована. При нормална работа на инсталацията емисии в атмосферата следва да се 
отделят само от комина. Тези емисии ще имат характеристиката на димни газове от изгаряне 
на газообразни горива, несъдържащи сяра. 
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На площадката на дружеството са обособени следните функционални зони: 
 
Зона 1 
Представлява открита асфалтирана площадка с размери 44м/29м и площ 1276 м2. Ще се 
използва за извършване на товаро-разтоварни дейности и маневриране на тежкотоварните 
автомобили. На нея ще се разтоварват получените полимерни отпадъци до прибирането им в 
складовото помещение. 
 
Зона 2 
Представлява закрит склад с бетонирана основа и размери 43м/12м и площ 516 м2. Ще се 
използва за съхранение на получаваните полимерни отпадъци и произведения от 
инсталацията въглерод на прах. Полимерните отпадъци ще се складират балирани, а 
въглерода на прах в еднотонни гъвкави контейнери тип „big bags”. 
В склада ще се монтира балопреса с капацитет 50 т на 24 ч и чрез която частн от получените 
полимерни отпадъци ще се преработват в бали с размери 40/40/30 см.  
 
Зона 3 
Представлява открита бетонирана площадка с размери 25м/15м и площ 375 м2. Върху нея е 
монтирана инсталацията за високотемпературна деструкция с капацитет 49 тона/дневно или 
17 800 тона/годишно преработена суровина, включваща: 
 Реактор 
 Барабана сушилня 
 Смилаща система и пакетиране 
 Кондензационно отделителната система 
 Охладителна система - работи с оборотна вода в затворен водооборотен цикъл.  
 
Зона 4 
За съхраняване на течната въглеводородна фракция е изграден резервоарен парк.  
Всички резервоари за съхранение на течната въглеводородна фракция (2 бр. * 50 тона и 1 
бр. * 5 тона) са положени в обща бетонова обваловка с вместимост 120 м3 и размери 15*8*1 
м. Обваловката е оборудвана с отвеждаща тръба с кран към кало-маслоуловител с 
вместимост 50 м3.  
В тази зона ще се извършва товаренето на въглеводородната фракция на автомобили – 
цистерни. 
 
III. В случаите когато се изисква - номерът на постановено решение по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се 
извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, и/или решение по оценка 
за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, когато се 
изискват за дейността или свързаните с дейността намерения и обекти. 
 
РЕШЕНИЕ № ВА 30 – ПР/2015г. 
 
IV. Кратко описание на мерките за безопасност и превантивните мерки, които ще се 
предприемат с отпадъците при аварийна ситуация. 

Автоматизацията на процеса, оборудването на инсталацията с необходимите КИП и А, 
както и останалите предприети мерки целят да осигурят протичането на технологичния 
процес да се извършва в строго контролирана среда и параметри, както и недопускане на 
аварийни ситуации. 
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Изключително важно за безопасната експлоатация на инсталацията е стриктното 
съблюдаване на технологичната дисциплина и използването на средства за лична защита 
при излагане на опасни вещества, шум и топлина; при пробовземане, извършване на товаро 
- разтоварни дейности; в ситуации на пропуски и аварийни ситуации. 
По отношение на безопасността, освен автоматизацията на процеса са важни и следните 
предприети мерки: 
 Реакторът за високотермична деструкция представлява цилиндричен двустенен 
апарат. Вътрешния корпус е изработен от висококачествена температуроустойчива 
стомана. Горелките са монтирани на външния (втория) корпус на реактора, който е 
изолиран и оборудван с необходимата автоматика и за управлението на горивния процес. 
Монтиран е и пламъчен детектор, който известява оперативния персонал за загасването на 
горелка. 
 Кондензационно-отделителната система е снабдена с предпазни клапани, които 
предпазват оборудването от евентуални аварии. 
 По време на първоначален пуск, ремонт и спиране на инсталацията задължително се 
извършва инертизация по целия тракт с инертен газ (азот, СО2 и др.)  до определени 
стойности за съдържание на кислород. 

 Инсталацията е оборудвана с блокировка за висока температура SD-1, която 
предпазва оборудването от евентуално прегряване и повреди. 

 Инсталацията работи под вакуум, създаден и поддържан от вакуумпомпи, а 
остатъчното налягане се следи и регулира посредством регулатор за налягане. 
 
Дружеството ще разработи и спазва вътрешен авариен план, който ще бъде утвърден от 
ръководителя на инсталацията и ще включва следните елементи: 
- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за 
аварията; 
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на 
аварията; 
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за 
евакуация; 
- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на 
персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията; 
- действия на обществените служби за спешни действия (напр. „Спешна медицинска 
помощ”, „Пожарна безопасност и защита на населението”); 
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните 
околности, предизвикани от аварията; 
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана; 
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, 
ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия. 
 
Мерки за безопасност и превантивните мерки, които ще се предприемат относно 
преработваните и генерирани отпадъци: 
Ще се извършва ежедневен визуален контрол за правилното съхранение, недопускане на 
смесване на отпадъците, както и замърсяване на прилежащите територии. Предаването и 
приемането на всички отпадъци ще става след сключването на договор с фирми, 
притежаващи съответното разрешение за конкретния отпадък. 
При закриването на площадката/прекратяването на дейността ще се предприемат действия, 
свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването (рекултивацията) на 
терена, съгласно изготвения план за рекултивация и грижи за площадката. 
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При извършване на дейностите по отпадъците ще се спазват и всички законосъобразно 
определени условия от компетентния орган, които той ще постави в разрешението. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Документ за платена такса; 
2. Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с 

националното законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на 
заявлението; 

3. Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 
липса на задължения; 

4. Описание на метода за третиране на отпадъците; 
5. Проект за рекултивация, мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни 

дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо;  
6. В случаите когато се изисква - хигиенно  заключение  за  спазване  на изискванията на 

наредбата по чл. 43, ал. 3, издадено от регионална здравна инспекция (РЗИ) - за 
лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина или 
свързана с тях изследователска дейност на територията на съответната инспекция, или 
от министъра на здравеопазването - когато дейностите се извършват на териториите 
на повече от една РЗИ;  

7. Декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на 
което е отнето разрешението или му е отказано издаването или изменението на 
разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа; 

8. В случаите когато се изисква - план за собствен мониторинг и контрол на депа за 
отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно 
изгаряне на отпадъци; 

9. Оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила 
подробен устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1 от ЗУО и оригинал или 
заверено от компетентния орган копие - извадка от действащ устройствен план или 
друг удостоверителен документ, в който е посочено разположението на конкретния 
имот, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1 от ЗУО; 

10. Заверено (от заявителя “вярно с оригинала”) копие на документ за собственост или на 
договор за наем, придружен с удостоверителен документ за собственост на имота, 
издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни 
за адреса на обекта, имота, планоснимачния номер и други описателни данни, когато 
имотът е извън регулация; 

11. В случаите когато се изисква - документ за определен размер на отчисленията за един 
тон депониран отпадък и формата на предоставяне на обезпечението съгласно чл. 60 
от ЗУО за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни отпадъци чрез 
депониране; 

12. Банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 от ЗУО, в случаите когато заявителят е избрал 
тази форма на обезпечение при кандидатстване за дейност по обезвреждане на опасни 
и/или неопасни отпадъци чрез депониране; 

13. Доказателства за достигната степен на енергийна ефективност за инсталациите за 
изгаряне на твърди битови отпадъци в случаите, когато заявителят кандидатства за 
дейности по оползотворяване, обозначена с код R1; 

14. В случаите когато се изисква – оценка за прилагане на най-добрите налични техники в 
случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по смесване на опасни 
отпадъци по чл. 8, ал. 3, т. 3 от ЗУО и/или за дейности по т. 13. 
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15. Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, представят оригинал на банкова гаранция в 
размер на 25 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка площадка, на която се 
предвижда да бъде извършвана дейността. 

16. Електронен носител, съдържащ настоящото заявление; 
17. Копия от други документи: 

17.1...................................., приложение №. ...............към заявлението; 
17.2..................................., приложение №. ...............към заявлението; 
17.3...................................., приложение №. ...............към заявлението; 

...................................................................................................................... 
 
  

Декларирам, че копия на представените документи по т. 8, 9, 10 от приложенията 
на заявлението се намират на всяка площадка на дружеството и ще бъдат предоставяни 
при поискване на контролните органи съгласно изискванията на чл. 8, ал. 2, т. 7 от 
ЗУО. 
 Декларирам, че следната информация е търговска тайна и може да се използва 
само от съответните компетентни органи, във връзка с изпълнение на техните 
правомощия:........................................................................................................................................ 
 
 
Приложение: Съгласно текста. 
   Пълномощник                 …………………………….... 
   /длъжност на заявителя/          /подпис и печат/ 
                     Камен Арсов  
              /име и фамилия на заявителя/ 
 
 
 
 
 


