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Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО
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РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕД

и водите

А. И ВОДИТЕ гр.Бургас

РЕШЕНИЕ
i

№ 02 -  ДО -  530- 00 о т ..... .9. ; Ц .............

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закон за управление на отпадъците 
(ЗУО) и във връзка със заявление с Вх. № УО-1323/ 12.10.2021 г. и информация за наличието 
или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК от Национална агенция за приходите, 

Териториална дирекция Бургас -  офис Бургас с Изх. № 025532103245597/ 12.10.2021 г.

РАЗРЕШАВАМ
на

„ВИП МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ“ ООД

ЕИК: 205955393

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Несебър

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличнйя търговец: Пенчо

Пенчев и Валентин Пешев - Управители

електронна поша: vipmetal2020@gmail.com

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

1.Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, УПИ № IV, кв. 113 
по плана на гр. Поморие, ПИ е идентификатор 57491.505.134 по КККР на гр. Поморие, с 
площ 1601 кв. м.

1.3.Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по 
третиране, които се разрешават са посочени в следната таблица:
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№ Вид на о'гпадъка Дейности,
кодове

Количе- 
| ство 

(т|он/год.)

Произход

Код Наименование
1 2 3 4 5

1 1601 17 Ч<;рни метали R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 до R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.

90 От лица 
извършващи 
автосервизна 

дейност

2 1601 18 Цветни метали R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 до R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.

10 От лица 
извършващи 
автосервизна 

дейност

'

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

Площадката на която се извършват дейностите по третиране на отпадъците е с 
местонахождение: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие; ПИ с идентификатор 
57491.505.134 по КККР на гр. Поморие. С писмо на кмета на община Поморие, с изх. per. № 
30-4377-2/ 13.07.2020г., е удостоверено, че ПИ с идентификатор ^7491.505.134 по КК се 
намира в границите на гр. Поморие, поради което попада извън охранителни зони „А“ и „Б“, 
по смисъла на чл, 10 и чл. 11 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Със 
заповед № РД-16-1190/ 18.09.2012г. на кмета на кбщина Поморие, |за територията, в която 
попада имота е одобрен ПУП. Съгласно одобрения ПУП. зоната в която е разположен имота 
е предимно производствена зона и е с отреждане „за производствени и складови дейности“. 
Със свое писмо, с изх. per. № 30-4377-2/ 13.07.2020г., кмета на община Поморие е дал 
становище, че изграждането на площадка за ОЧЦМ в ПИ с идентификатор 57491.505.134 по 
КККР на гр. Поморие е допустимо.

За дейностите по третиране на ОЧЦМ за площадката е проведена процедура по реда 
на глава шеста от ЗООС, като директора на РИОСВ -  Бургас е издал Решение № БС-2-ПР/
14.01.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Предвид поставени 
условия в цитираното решение на директора на РИОСВ - Бургас, заложени чрез становище 
на РЗИ-Бургас с изх. № 10-67-5/ 20.08.2020г. и становище на БД ;,Черноморски район“ -  
Варна с изх. № 05-10-260(АЗ/^4.07.2020г., от „ВИП МЕТАЛ РЕЦИКЛИНГ“ ООД съгласно 
указанията дадени с писмо изх. 26-00-1560/ 16.06.2021г. на главен държавен здравен 
инспектор при Министелство на здравеопазването, са извършени допълнителни 
съгласувателни процедури, за които директора на БД „Черноморски район“ -  Варна се е 
произнесъл с писмо с изх. № 05-10-260(А8)/23.08.2021 г., Директора на РИОСВ -  Бургас се е 
произнесъл с писмо с изх. № ПД -  846/34/ 10.09.2021 г. и главен държавен здравен инспектор 
при Министелство на здравеопазването се е произнесъл с писмо с изх. 26-00-1560/
11.10.2021 г.

Имотът е с площ от 1601 кв. м., с трайно предназначение на територията: 
урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект. 
Собственост е на „АЛПИН ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД, който съгласно договор за наем от 
03.04.2020г., отдава за възмездно ползване за срок от 5 (пет) години недвижимия си имот
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представляващ ПИ с идентификатор 57491.505.134 по КК на гр. Поморие на „ВИП МЕТАЛ 
РЕЦИКЛИНГ“ ООД.

Имотът, в който ще се извършват дейностите с ОЧЦМ е с изградена и функционираща 
пътна и техническа инфраструктура — водоснабдяване и ел.захранване. Площадката е с 
устойчива настилка -  половината е бетонирана, а останалата половина е чакълирана. На 
площадката е налична мобилта постройка с площ около 20 кв. м., в| която ще се извършват 
административни дейности. Не се предвижда изграждането! на нови сгради и 
инфраструктура. Обекта ще се обслужва от двама души персонал. ОЧЦМ ще се приемат след 
сключване на договор за покупко-продажба. Приетите отпадъци ще се предават за 
последващо третиране на лица притежаващи разрешение или комплексно разрешително по 
чл. 35 от ЗУО, съгласно сключен писмен договор за покупко-продажба. Приемането и 
предаването на ОЧЦМ, които нямат битов характер ще се извършва само при наличие на 
сертификат за произход, попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната среда и 
водите. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ ще се извършва в съответствие с изискванията на 
чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от ЗУО. Местата за съхранение на отпадъците, |които ще се събират на 
площадката ще са обозначени по кодове с табели съдържащи код на отпадъка съгласно 
Приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. За претегляне на 
входящите и изходящи потоци отпадъци ще се използва собствена електронна везна с 
товароподемност до 1,5т. Приеманите на площадката отпадъци след претегляне на ел. кантар 
по вид ще се съхраняват разделно под навес на определените места; и съдове за съответния 
вид отпадък -  черни метали и цветни метали. Площадката ще е изцяло оградена, ще бъде 
обозначен с табела с данни за предназначението и, работното време, отговорно лице и 
телефон за контакти и ще бъде осигурен КПП. На площадката:е осигурено 24-часово 
видеонаблюдение -  три броя камери.

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.
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:
2.1. Разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от 
ЗУО-5 I
2.2. Регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2J т. 3 - 5 от ЗУО\
2.3. Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за 
дейност като търговец или брокер, когато същите имат скшЬчен договор с лица. 
притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 351 ал. 1, съответно по чл.
35, ал. 2, т. 3 - 5 от ЗУО.
3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.1.1. Площадката да е оградена, с обособен КПП и осигурена охрана;
3.1.2. Площадката да е обозначена с табела за предназначението й, лицето отговорно за 
отпадъците, работното време и телефоните за контакт.
3.1.3. Да е осигурена добра връзка с транспортната мрежа.
3.1.4. Отпадъците от ОЧЦМ да се съхраняват на обособени части на площадката.
3.1.5. Местата, складовете и съдовете за съхраняване на отпадъците да бъдат обозначени с 
точен код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/ 2014г. за 
класификация на отпадъците.
3.1.6. Площадката да е оборудвана с измервателно/и устройство/а за измерване на постъпващите 
и предаваните отпадъци, калибрирано/и с точност за измерванията. |В случай на необходимост 
да се сключи договор за ползване на везна, калибрирана с точност за измерванията и отчитане 
теглото на приеманите/ предаваните отпадъци.
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3.1.7. 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 2009г./.
3.1.8. Площадката да е с осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.1.9. 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 оградена, с обособен КПП и 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. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.1.5. Площадката да е с осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.2.6. Отпадъците от ОЧЦМ, които нямат битов характер да се съхраняват и подготвят за 
оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.
3.2.7. Местата и съдовете за съхраняване на отпадъците’да бъдат обозначени с точен код и 
наименование, съгласно приложение № 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
3.2.8. Площадката да е оборудвана с измервателно/и устройство/а за Измерване на постъпващите 
и предаваните отпадъци, калибрирано/и с точност за измерванията. В случай на необходимост 
да се сключи договор за ползване на везна, калибрирана с точност ia измерванията и отчитане 
теглото на приеманите/ предаваните отпадъци.
3.2.9. 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 2009г./.
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/предаваните отпадъци 
да се извършва тегловно, чрез калибрирани с точност на измерванията на измервателни 
средства, като данните се документират в отчетните книги създадени в Националната 
информационна дистема за отпадъците за постъпващи/ предадени ОЧЦМ, съгласно 
изискванията на Наредбата по чл.48 от ЗУО -  Наредба № 1/0^.06.2014 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите пЬ отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри.
4.2. Приемането и предаването на ОЧЦМ да се извършва само при наличие на сертификат за 
произход, попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната Ьреда и водите.
4.3. Приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, да се извършва само при наличие на 
сертификат за произход, издаден от лицата при чиято дейност се образуват и въз основа на 
сключен писмен договор.
4.4. Приемането на ОЧЦМ от физически лица да се извършва само при наличие на 
декларация за произход, утвърдена от Министъра на околната среда и водите.
4.5. Съхраняването на ОЧЦМ да се извършва за срок не по-дълъг от три години при 
последващо предаване за оползотворяване.
4.6. Да се спазват изискванията на Наредба 1з -  2377 от 15 септември 2011г. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване 
риска от възникване на пожари.
5. При закриването на площадката/ прекратяването на дейността фа се отстранят всички 
отпадъци от площадките, като същите се предадат на фирми, притежаващи съответните 
документи по чл.35 от ЗУО за третиране на ОЧЦМ и извърши цялостно почистване на 
терена.
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата

ii Ь'по чл. 48, ал. 1 от ЗУО -  Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри.
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7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по 
чл. 69, ал. 2 от ЗУО да се предостави в РИОСВ - Бургас подновена байкова гаранция.
8. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършва в съответствие на изискванията на чл. 
38. ал. 4 и ал. 5 от ЗУО.
9. Други условия
9.1. Да не се допус ка замърсяване на съседни терени с отпадъци.
9.2. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това решение.
9.3. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи 
по управление на отпадъците.
9.4. Притежателят на настоящото разрешение е длъжен да осигури достъп на компетентния 
орган за проверка и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на 
отпадъците и поставените условия.
9.5. 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.
9.6. Третирането на отпадъците да се извършва по методите, описани в т. II на настоящото Решение.
9.7. Да се спазва условието поставено в Решение № БС-2-ПР/ 14.01.2021г. за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС на РИОСВ-Бургас от БД [,Черноморски район“ -  
Варна, изменено с писмо с техен изх. № 05-10-2606A8j/23.08.2021p., относно спазване на 
разпоредби на Закона за водите.
9.8. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на нейосредствена заплаха за 
екологични щети и на случаите на причинени екологични щети,! съгл. изискванията на 
Наредба № 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и !оздравителни мерки в 
предвидените случаи на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОС!В пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговЬто съобщаване.
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