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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 – Варна 
 

 9000, гр. Варна,  ул. “Ян Палах” №4 
 

Тел: (+35952)678864, Факс: (+35952) 634593, e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg, www.riosv-varna.org 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 03 - ДО - 368 - 01 от 01. 08. 2011 г. 

 

Във връзка със заявление № 26-00-5667(8) от 28. 06. 2011 г. на  

“ТРАНСЕКСПОРТ” ЕАД 

 и 

 на основание чл. 45, ал. 7 във връзка с ал. 1, т. 2 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ 

Решение № 03 - ДО - 368 – 00 от 23. 09. 2008 г. 

“ТРАНСЕКСПОРТ” ЕАД 

 

ЕИК 148028099, с адрес на управлението: област Варна, община Варна, гр. Варна, бул. “Приморски” 

№ 125, с лице, отговорно за управлението: Димитър Николаев Димитров, адрес: област Варна, община Варна, 

гр. Варна, бул. “Приморски” № 125, сл.тел 052/681 594, поради следните причини: 

 

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението и/или 

2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще 

настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците и/или 

3. очаквани промени в състава и свойствата на опасните отпадъци, постъпващи за третиране в 

дадена инсталация, или на технологичните процеси за третиране и/или 

4. промени в обстоятелствата по чл. 38, ал. 1, т. 8 от ЗУО и/или 

5. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при които ще се 

развиват дейностите. 

            І. Точка І. на Решение  № 03 - ДО - 368 – 00 от 23. 09. 2008 г. се изменя и допълва, както 

следва: 

             1. В случаите на добавяне на нова площадка. Не се изменя и допълва.  

        

             2. В случай на добавяне на нова дейност на вече разрешен отпадък. 



За площадка № 1 с местонахождение: област Варна, община Варна, гр. Белослав, УПИ І, кв. 136, се 

добавя дейност R 4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения, на отпадъците, 

посочени в таблицата: 

 

 

Вид на отпадъка  

Код Наименование 
Дейности, 

кодове  
 

Количест
во 

(тон/год.) 

Произход Състав и свойства № 

1 2 3 4 5 6 

1 12 01 03 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от цветни метали 

R4- рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 
 

2 От 
юридически 
лица 

Метали, неопасни 
за околната среда 

2 16 01 18 Цветни метали R4- рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 
 

60 От 
юридически 
лица 

Метали, неопасни 
за околната среда 

3 17 04 01 Мед, бронз, месинг R4- рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 
 

3 От 
юридически 
лица 

Метали, неопасни 
за околната среда 

4 17 04 02 Алуминий R4- рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 
 

5 От 
юридически 
лица 

Метали, неопасни 
за околната среда 

5 19 10 02 Отпадъци от цветни 
метали 

R4- рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 
 

5 От 
юридически 
лица  

Метали, неопасни 
за околната среда 

6 19 12 03 Цветни метали  R4- рециклиране или 
възстановяване на 
метали и метални 
съединения 
 

25 От 
юридически 
лица и от 
предварител 
но третиране 
(белене) на 
кабели 

Метали, неопасни 
за околната среда 

 

             3. В случаите на добавяне на нова дейност по транспортиране. Не се изменя и допълва. 

 4. Количеството на отпадък с код и наименование съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004 г. за 

класификация на отпадъците се променя за площадка № 1, както следва:  

- 16 06 01* (оловни акумулаторни батерии) - от 1500 т/год на 10 000 т/год. 

      

            Във връзка с горното изменям и допълвам разрешение № 03 - ДО - 368 - 00 със следния 

консолидиран вариант на разрешение:  

 ІA. Да извършва дейности по R 4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални 

съединения, R 12 - размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по 

оползотворяване от R 1 до R 11 и съхраняване на отпадъци до извършване на коя да е от операциите по 



оползотворяване от R 1 до R 12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на 

образуване – код  R 13, на обект: 

 

1А)  Площадка № 1 с местонахождение: област Варна, община Варна, гр. Белослав, УПИ І, кв 136. 

          На посочената площадка да се извършва дейност по:   

- рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения - код R 4;   

- размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по оползотворяване от R 

1 до R 11 - код 12;             

 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите оползотворяване от R 1 

до R 12, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване – код R 13, на 

отпадъците посочени в таблицата: 

 
Вид на отпадъка 

Код Наименование 
Дейности, 

кодове  
 

Количест
во 

(тон/год) 

Произход Състав и 
свойства 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 12 01 01 Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
черни метали 

R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

100 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

2 12 01 02 Прах и частици 
от черни 
метали 

R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване. 

100 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

3 12 01 03 Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
цветни метали 

R4 - рециклиране или 
възстановяване на метали и 
метални съединения; 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване; 

100 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

4 12 01 04 Прах и частици 
от цветни 
метали 

R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване. 
R4 - рециклиране или 
възстановяване на метали и 
метални съединения; 

100 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

5 15 01 04 Метални 
опаковки 

R 12- предварително третиране; 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

200 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 



6 16 01 17 Черни метали R 12- предварително третиране; 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

500 От физически 
и 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

7 16 01 18 Цветни метали R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване; 
R4 - рециклиране или 
възстановяване на метали и 
метални съединения; 

500 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

8 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 
 

R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

10 000 От физически 
и 
юридически 
лица 

Твърди, 
корозивни, 
опасни за 
околната 
среда 

9 17 04 01 Мед, бронз, 
месинг 

R 12- предварително третиране; 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване; 
R4 - рециклиране или 
възстановяване на метали и 
метални съединения; 

500 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

10 17 04 02 Алуминий  R 12- предварително третиране; 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване; 
R4 - рециклиране или 
възстановяване на метали и 
метални съединения; 

500 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

11 17 04 03 Олово  
 

R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

100 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

12 17 04 04 Цинк  R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

100 От физически 
и 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 



13 17 04 05 желязо и 
стомана 

R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

5 000 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

14 17 04 07 Смеси от 
метали 

R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

1 000 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

15 17 04 11 Кабели, 
различни от 
упоменатите в 
17 04 10 

R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

1 000 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

16 19 10 01 Отпадъци от 
желязо и 
стомана 

R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

1 000 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

17 19 10 02 Отпадъци от 
цветни метали 

R 12- предварително третиране; 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване; 
R4 - рециклиране или 
възстановяване на метали и 
метални съединения; 

1 000 От 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

18 19 12 02 Черни метали R 12- предварително третиране; 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

1 000 От 
юридически 
лица  

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

19 19 12 03 Цветни метали  R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
R4 - рециклиране или 
възстановяване на метали и 
метални съединения; 

1 000 От 
юридически 
лица и 
получени от 
предварител 
но третиране 
на кабели 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 



20 20 01 40 Метали R 12- предварително третиране 
R 13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на коя да е от 
операциите от R1 до R12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

1 000 От физически 
и 
юридически 
лица 

Метали, 
твърди, 
неопасни за 
околната 
среда 

 
 
           1Б) На площадка № 1 да се извършват дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори, както 

следва: 

 

Код на отпадъка съгласно 
Наредба  

№ 3/2004г. 

Автомобилни  
батерии и акумулатори 

Индустриални батерии 
и акумулатори 

Портативни  
батерии и акумулатори 

1 2 3 4 
16 06 01* Х Х □ 

 
 
             ІБ. 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 отпадъка 

Код Наименование 
Количество 

(тон/год.) 
Произход Състав и свойства № 

1 2 3 4 5 

1. 12 01 01 Стърготини, стружки и 
изрезки от черни 
метали 

100 От юридически лица Твърди, неопасни 

2. 12 01 02 Прах и частици от 
черни метали 

100 От юридически лица Твърди, неопасни 

3. 12 01 03 Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни 
метали 

100 От юридически лица Твърди, неопасни 

4. 12 01 04 Прах и частици от 
цветни метали 

100 От юридически лица Твърди, неопасни 

5. 15 01 04 Метални опаковки 200 От физически и 
юридически лица 

Твърди, неопасни 

6. 16 01 17 Черни метали 500 От физически и 
юридически лица 

Твърди, неопасни 

7. 16 01 18 Цветни метали 500 От физически и 
юридически лица 

Твърди, неопасни 

8. 16 06 01* Оловни акумулаторни 
батерии 
 

10 000 От физически и 
юридически лица 

Твърди, корозивни, 
опасни за околната 
среда 

9. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 500 От юридически лица Твърди, неопасни 

10. 17 04 02 Алуминий  500 От юридически лица Твърди, неопасни 

11. 17 04 03 Олово  
 

100 От юридически лица Твърди, неопасни 

12. 17 04 04 Цинк  100 От юридически лица Твърди, неопасни 

13. 17 04 05 желязо и стомана 5000 От юридически лица Твърди, неопасни 

14. 17 04 07 Смеси от метали 1000 От юридически лица Твърди, неопасни 



 


