
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Ми н и с т е р с т в о  на околната  среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.Бургас

РЕШЕНИЕ
№ 02 -  ДО -  446 - 05 от №J.L4$!3. г.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.З от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
във връзка със заявление № УО -1311 от 07.10.2019 г. и удостоверение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК 

на НАП ТД Бургас с Изх. № 025531902540829/11.10.2019 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

Решение № 02 -  ДО -  446 - 04 от 30.05.2016 г.

на

„БУРГАС МЕТАЛ” ЕООД

ЕИК: 201002020

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Бургас, гр.Бургас, кв. „Победа”, 

парцел 8, административна сграда на БММ ЕАД.

лице, управляващо/представляващо дружеството: Ивайло Евстатиев - управител

служ. тел.: 056/848 538; 

факс: 056/848 538; 

както следва:
I. Разрешават се следните промени:

А. Заличава се площадка № 2 с местонахождение: обл. Варна, община Бяла, гр. Бяла, 
поземлен имот с идентификатор 07598.10.178, местност “Стопански двор”, с площ 3 000 кв.м.

В. Площадка №1: Премахва се вид дейност по третиране, която се извършва с 
отпадъци:
С местонахождение на площадката: гр. Бургас, общ. Бургас, ул. „Индустриална”, ПИ с 

идентификатор 07079.661.1, с площ 6 300 кв.м.

1. за отпадък с код: 15 01 04 -  премахване на дейност: уплътняване;
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2. за отпадък с код: 02 01 10 - премахване на дейност: разглобяване-,
3. за отпадък с код: 12 01 01 - премахване на дейност: разглобяване-,
4. за отпадък с код: 12 01 03 - премахване на дейност: разглобяване-,
5. за отпадък с код: 16 01 17 - премахване на дейност: разглобяване-,
6. за отпадък с код: 16 01 18 - премахване на дейност: разглобяване-,
7. за отпадък с код: 17 04 01 - премахване на дейност: разглобяване-,
8. за отпадък с код: 17 04 02 - премахване на дейност: разглобяване-,
9. за отпадък с код: 17 04 05 - премахване на дейност: разглобяване-,
10. за отпадък с код: 17 04 07 - премахване на дейност: разглобяване-,
11. за отпадък с код: 19 10 01 - премахване на дейност: разглобяване-,
12. за отпадък с код: 19 10 02 - премахване на дейност: разглобяване-,
13. за отпадък с код: 19 12 02 - премахване на дейност: разглобяване-,
14. за отпадък с код: 19 12 03 - премахване на дейност: разглобяване-,
15. за отпадък с код: 20 01 40 - премахване на дейност: разглобяване-,

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 02 -  ДО -  446 -  04 от 30.05.2016 г. и 
издавам следното разрешение.

1. Площадка № 1
1.1 С местонахождение: гр. Бургас, общ. Бургас, ул. „Индустриална”, ПИ с идентификатор 
07079.661.1, с площ 6 300 кв.м.
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

К-во
(т/г.)

Произход
Код Наименование

1 2 3 4 5

1. 15 01 04
Метални
опаковки

R 12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
е кодове R 1 -  R 11 
(предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, 
рязане)
R 13 -  съхраняване на отпадъци 
до извършване на някоя от 
дейностите с кодове Rl - R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500

От физически 
лица 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

2. 16 06 01*
Оловни
акумулаторни
батерии

R 13 -  съхраняване на отпадъци 
до извършване на някоя от 
дейностите с кодове Rl - R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

1000

От физически 
лица 
От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон
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1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се 
третират:

Код на отпадъка Автомобилни Индустриални Портативни
съгласно Наредбата по батерии и батерии и батерии и

чл. 3 от ЗУС акумулатори акумулатори акумулатори
1 2 3 4

160601* X X X

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 Дейности, К-во Произход
Код Наименование кодове (т/г.)

1 2 3 4 5
02 01 10 Метални

отпадъци
R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От физически 
лица 
От лица
регистрирани по 
Търговския закон

2. 1201 01 Стърготини, 
стружки и 
изрезки от черни 
метали

R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

3. 12 01 02 Прах и частици 
от черни метали

R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

500 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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4. 12 01 03 Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
цветни метали

R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

5. 12 01 04 Прах и частици 
от цветни 
метали

R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

500 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

6. 1601 17 Черни метали R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

3 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

7. 1601 18 Цветни метали R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

8. 17 04 01 Мед, бронз, 
месинг

R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

2 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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9. 17 04 02 Алуминий R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

2 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

10. 17 04 03 Олово R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

11. 17 04 04 Цинк R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

12. 17 04 05 Чугун и стомана R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

2 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

13. 17 04 06 Калай R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

14. 17 04 07 Смеси от метали R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

500 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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15. 17 04 11 Кабели, 
различни от 
упоменатите в 
17 04 10

R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

500 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

16. 19 1001 Отпадъци от 
чугун и стомана

R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

17. 19 10 02 Отпадъци от 
цветни метали

R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

1 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

18. 19 12 02 Черни метали R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

5 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

19. 19 12 03 Цветни метали R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителни дейности преди 
оползотворяване - сортиране, рязане)
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

5 000 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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20. 20 01 40 Метали R 12 -  размяна на отпадъци за подлагане 15 000 От физически
на някоя от дейностите с кодове R 1 -  R лица
11 (предварителни дейности преди От лица
оползотворяване - сортиране, рязане) регистрирани по
R 13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове Rl - R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

Търговския закон

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръженията

Площадка № 1
Площадката на която ще се извършват дейностите по третиране на отпадъците е 

разположена в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, кв. „Победа” ПИ № 07079.604.10 върху 
6300 кв.м. площ и се ползва въз основа на договор за наем. Включва административен офис, 
разположен в самостоятелна сграда, открита плащадка за третиране на черни метали и метални 
опаковки, 2 бр. закрити складови помещения за съхраняване на отпадъци от цветни метали и 
оловни акумулаторни батерии и административен офис, разположени в масивна сграда. 
Площадката е с непропусклива настилка /бетон, асфалт/, с изградена инфраструктура, с вътрешен 
асфалтиран път и ж.п. коловози, оградена е с плътна бетонна ограда, устроен е КПП. Обектът се 
охранява денонощно чрез физическа охрана и видеонаблюдение .
За имота има влязъл в сила ПУП с конкретни предвиждания, отреждане и показатели за 
застрояване. Съгласно действащ ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 1029/29.09.2004 год. на Зам. 
кмета на Община Бургас, за имота е обособен УПИ XIV-8 в кв. 7 по плана на ПЗ „Победа” в 
предимно производствена устройствена зона, с отреждане „ за складова база за метали”. 
Съгласно ОУП на гр. Бургас, одобрен с Решение № 51-1/21.07.11 год. на Общински съвет Бургас, 
площадката попада в устройствена зона 20/Смф.
За претегляне на входящите и изходящи потоци отпадъци са осигурени автомобилна везна с 

товароподемност до 60 т, електронен кантар с товароподемност до 3 т и механична везна.
В обекта ще се приемат отпадъци от метални опаковки, ОЧЦМ, оловни акумулаторни батерии от 
физически лица и лица, регистрирани по Търговския закон на база сключени договори за 
покупко -  продажба.
Дейности с НУБА

Приетите на площадката оловни акумулаторни батерии след претегляне и визуален преглед да се 
поставят в корозионноустойчиви контейнери разположени в закрития склад. След натрупване на 
определени количества отпадък, същият да се предава на фирми, притежаващи документ за 
извършване на дейности с отпадъци въз основа на договор.
На площадката да се осигури неутрализиращ агент, който да се ползва при евентуален разлив на 
електролит.

Дейности е метални опаковки
Приетите метални опаковки да се съхраняват на обособено място на откритата площадка. След 
сортирането му по вид, отпадъкът ще се уплътнява и поставен в биг-бег опаковки или в насипно 
състояние ще се съхранява до предаването му за оползотворяване на фирми, притежаващи 
документ по чл. 35 от ЗУО. При сортирането на отпадък метални опаковки може да се получи 
отпадък с код 19 12 12, който е необходимо да се събира в контейнер, разположен на откритата 
площадка.

Дейности с ОЧЦМ
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В обекта да се определят зони за третиране на приеманите ОЧЦМ, отделени от зоните за 
третиране на другите видове отпадъци. Приетите отпадъци от цветни метали след претегляне да 
се съхраняват в опреденото закрито складово помещение, а отпадъците от черни метали -  на 
откритата площадка, като за определени видове се осигурят контейнери. При необходимост 
ОЧЦМ да се подлагат на предварителна обработка -  рязане и разглобяване, което да се извършва 
на открито. Нарязването ще е газкислородно. При третирането на отпадъците ще се получи 
отпадък с код 19 12 12, който е необходимо да се събира в контейнер, разположен на откритата 
площадка.

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 описаните в заявлението и утвърдените Аварийни планове 
за защита при бедствия за всяка една площадка..
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:
3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.1.1. Площадката да е с осигурена охрана.
3.1.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти. Обозначението за предназначението на площадката за 
извършване на дейности по съхраняване на НУБА да бъде: „Събирателен пункт за негодни за 
употреба батерии и акумулатори”.
3.1.3. Площадката да е с подходяща настилка.
3.1.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № 1з -  1971 от 29 октомври 
2009 г. за застроително -  технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар 
(ДВ, бр. 96 от 2009 г.)
3.1.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.1.6. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите и 
предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията.
3.1.7. Местата за съхраняване на отпадъците да са обособени и обозначени с табели, според вида 
им.
3.1.8. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.1.9. Площадката, за съхраняване на НУБА от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни 
за употреба батерии и акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 от 
08.01.2013 г.
3.1.10. Да са оборудвани вътрешни площадки за престой на колите по време на извършване на 
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.
3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.2.1. Площадката да е с осигурена охрана.
3.2.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти.
3.2.3. Площадката да е с подходяща настилка.
3.2.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № 1з -  1971 от 29 октомври 
2009 г. за застроително -  технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар 
(ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
3.2.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
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3.2.6. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите, 
образуваните и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията.
3.2.7. Да са осигурени на площадката подходящи съдове за събиране на генерираните в резултат 
на предварителната обработка отпадъци.
3.2.8. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.2.9. Местата за предварителна обработка на отпадъците да са обособени и отделени от местата 
за съхраняване на отпадъците, местата за престой на коли, местата за предварително съхраняване 
на отпадъци и др.
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите /образуваните/ предаваните 
отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, калибрирани с точност за измерванията, като 
данните се документират в отчетните книги, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 
г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публичните регистри.
4.2. Да се спазват изискванията на Наредба 1з -  2377 от 15 септември 2011 год. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване риска от 
възникване на пожари.
4.3. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от:

- три години -  при последващо предаване за оползотворяване;
- една година -  при последващо предаване за обезвреждане.

4.4. Съхраняването на отпадъците НУБА да се извършва в специализирани, корозионно - 
устойчиви съдове, обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”.
4.5. На площадката количеството на съхраняваните оловни акумулаторни батерии без електролит 
да не надвишава 5 на сто от общото количество.
4.9. При превоз на опасни отпадъци да се спазват изискванията на чл. 12 от Наредба № 2 от 
22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, обн. ДВ, бр. 10/2013 г.
4.11. Приемането и предаването на отпадъците от черни и цветни метали, които нямат битов 
характер да се извършва само при наличие на сертификат за произход, попълнен по образец, 
утвърден от Министъра на околната среда и водите.
4.12. Приемането на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица да 
се извършва само при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, утвърден от 
Министъра на околната среда и водите.
4. 13. Отпадъците от черни и цветни метали, които нямат битов характер, включително тези, 
които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на 
електронната съобщителна инфраструктура, елементи от подвижния железопътен сътав, 
железния пъту включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и 
всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни 
знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни 
системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях 
да се съхраняват и предварително третират отделно от останалите ОЧЦМ.
5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се отстранят всички отпадъци 
от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи по чл.35 от ЗУО 
за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена.
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по 
чл. 48, ал. 1 от ЗУО - Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.
6.1. Да се заверят и водят редовно отчетни книги за отпадъците.
6.2. Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.
7. Други условия.
7.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по 
управление на отпадъци.
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7.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
7.3. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за 
инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и 
поставените условия.
7.4. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или 
материали.
7.5. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
7.6. Да се определи отговорно лице за управлението на опасните отпадъци в обекта.
7.7. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това Решение.
7.8. Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни отпадъци.
7.9. Генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци да се третират според 
изискванията на ЗУО и Наредбата по чл. 43 от ЗУО.
7.10. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация 
и обучение на персонала, поставени с Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.
7.11. Изготвената собствена оценка за възможните случаи на непосредственоа заплаха за 
екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба №1 
от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от 
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния 
размер на разходите за тяхното изпълнение да се съхраняват на площадките и представят на 
компетентния орган при поискване.
7.12. Да се спазва изискването на чл. 69, ал. 6 от ЗУО.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ пред Министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.
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