
 

1 

 

На 21 април 2015 г. е подписано споразумение от Зам.министър-председателя по 

европейските фондове и икономическата политика г-н Томислав Дончев, Министъра на 

околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и посланика на Конфедерация 

Швейцария в България – Н.П. Денис Кнобел за изпълнението на проект „Пилотни модели 

за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от 

домакинства“. Проектът има за цел намирането на работещи механизми за преодоляване 

на рисковете за човешкото здраве и околната среда от опасните битови отпадъци чрез 

създаването на 5 пилотни центъра за събиране ни временно съхранение на опасни 

отпадъци в общините Шумен, Левски, Разград, Созопол и Съединение, както и мобилни 

събирателни пунктове за съседни на тях 17 общини. 

Община Шумен е избрана с предпроектното проучване /ППП/ по Българо-

швейцарската програма за сътрудничество (БШПС) като пилотна община за изграждане 

на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци. 

В съответствие с изискванията на БШПС, възложител на проектирането, 

провеждането на тръжните процедури за избор на изпълнител и изграждането на 

общинските центрове за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в 

пилотните общини ще бъде ПУДООС  в качеството му на Изпълнителна Агенция  по 

БШПС.  

След изграждането му, центърът ще бъде предаден в собственост на община 

Шумен и вписан в активите на общината, която ще отговаря за експлоатирането му. 

 

„Изграждане на общински център за разделно събиране и съхраняване на опасни 

битови отпадъци в община Шумен“ 

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на общински център за 

разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в община Шумен. 

Реализацията на ИП е свързана с изпълнение на задълженията на кмета на общината, 

регламентирани със Закона за управление на отпадъците (чл. 19, ал. 3) за осигуряване на 

площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в 

т.ч. опасни битови отпадъци и организиране на разделното събиране на опасни битови 

отпадъци. 

Предвижда се финансирането на инвестиционното предложение да бъде осигурено в 

рамките на Българо-щвейцарската програма за сътрудничество. 

Общинският център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в 

община Шумен ще се изгради на площадка – поземлен имот /ПИ/ № 83510.665.164 по 

кадастралната карта на гр. Шумен. 

Инвестиционното предложение „Изграждане на общински център за разделно събиране 

и съхраняване на опасни битови отпадъци в община Шумен“ е ново инвестиционно 

предложение. 

/посочва се характера на инвестиционното предложение; дали е ново и/или е за разширение, или изменение 

на производствената дейност; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или 

поддържащи дейности/ 
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2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова 

продукция), обща използвана площ: 

В общинския център за разделно събиране и съхраняване на опасни битови отпадъци в 

община Шумен ще се извършва приемане на опасни битови отпадъци от домакинствата 

в общината и подобни на отпадъците от домакинствата и временното им съхраняване до 

предаването за последващото им третиране. 

Видовете опасни битови отпадъци, които ще се приемат в центъра са следните: 

 Лаково бояджийски материали и покрития: 

− Бои; 

− Лакове; 

− Разтворители; 

− Грундове; 

− Лепила; 

− Смоли; 

− Мастила. 

Кодове на отпадъците: 20 01 27*, 20 01 13* 

 Домакински препарати и химикали: 

− Перилни и почистващи препарати (препарати за почистване на стъкла, 

фурни, белина, препарати отстраняващи петна и ръжда, почистващи 

повърхности, дезинфектанти);  

− Киселини и основи; 

− Препарати за растителна защита и борба с вредителите (препарати за 

поддържане на тревни площи, цветя, овощни дървета, зеленчукови 

растения - пестициди, хербициди);  

− Фотографски материали; 

− Спирачни течности 

− Антифризни течности 

Кодове на отпадъците: 20 01 29*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 16 

01 13*, 16 01 14* 

 Фармацевтични продукти: 

− Лекарства с изтекъл срок на годност; 

− Продукти, свързани с грижи по домашни любимци; 

Кодове на отпадъците: 20 01 31* 

 Живак и живаксъдържащи отпадъци: 

− Живак, живачни термометри, живачни прекъсвачи, живачни ампули от 

бойлери и др.  
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Код на отпадъците: 20 01 21* 

 Кърпи за изтриване и предпазни средства, замърсени с опасни вещества: 

− Кърпи, парцали за избърсване, замърсени с опасни препарати; 

− Предпазни средства – ръкавици, маски, филтри и др., използвани при 

боядисване, нанасянето на покрития и почистване. 

Код на отпадъците: 15 02 02* 

 Замърсени дървесни материали: 

Код на отпадъците: 20 01 37* 

 Замърсени опаковки: 

− Празни опаковки от лаково бояджийски материали и покрития, 

домакински препарати и химикали, обозначени със символи за опасност 

(пиктограми) – картонени, пластмасови, стъклени, метални. 

Код на отпадъците: 15 01 10* 

 Негодни за употреба батерии и акумулатори: 

− Оловни акумулаторни батерии; 

− Ni-Cd батерии; 

− Живак-съдържащи батерии; 

− Несортирани батерии и акумулатори, съдържащи горните видове. 

Код на отпадъците: 20 01 33* 

 Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване: 

− Електрически и електронни устройства – телевизори,  монитори, видео, 

телефони, принтери, факсове, касетофони, радио, фотоапарати, апарати за 

кръвно налягане, микровълнови печки и други домакински уреди и 

инструменти; 

− Оборудване, съдържащо хлорирани и флуорирани въглеводороди – 

климатици, хладилници, фризери; 

− Луминесцентни и флуоресцентни лампи, енергоспестяващи и други лампи, 

съдържащи живак. 

Кодове на отпадъците:20 01 35*, 20 01 23*, 20 01 21* 

 Отработени масла:  

− Смазочни и моторни масла. 

Код на отпадъците: 20 01 26* 

Приемането на опасните битови отпадъци на територията на общинския център ще се 

извършва по следните начини: 

− Директно приемане от гражданите на общината, които ще донасят 

отпадъците в центъра; 
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− Приемане на отпадъците от гражданите в Мобилен събирателен пункт 

/оборудвано превозно средство/ по предварително обявен график в 

населените места на общината, като приетите отпадъци по този начин се 

транспортират с превозното средство до центъра. 

На територията на Центъра /площадката/ ще бъдат обособени следните зони: 

 Зона за приемане и разтоварване на опасни битови отпадъци. 

В тази зона ще се извършва директното приемане на отпадъците от жителите на 

общината и разтоварването на приетите отпадъци в Мобилния събирателен пункт. 

Зоната ще бъде оборудвана с везни за измерване на количествата на приетите отпадъци 

и е единственото място за достъп на лица извън персонала на площадката. 

 Разпределителна зона.  

В зоната се извършва сортиране и разпределяне на приетите на площадката отпадъци за 

временно съхраняване към съответните обособени и обозначени участъци от зоната за 

съхраняване. 

 Зона за временно съхраняване на опасни битови отпадъци.  

Зоната ще бъде оборудвана с контейнери и съдове за съхраняване на отделните видове 

отпадъци. Съхраняването на отпадъците в зоната ще се извършва разделно по кодове и 

наименование съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците и по съвместимост 

в обособени и обозначени участъци. 

 Товарна зона.  

В тази зона се осигурява достъп на товарни превозни средства и се извършва натоварване 

на временно съхранените опасни битови отпадъци за транспортиране до площадки за 

последващо третиране. 

 Складова зона за оборудване, инструменти, материали и др.  

В зоната се съхраняват празни опаковки за съхраняване и транспортиране на отпадъците; 

инструменти; палети, стреч фолио и др. материали за укрепване на отпадъците при 

транспортиране; работни облекла и лични предпазни средства на персонала; 

абсорбиращи материали за отстраняване на разливи и разсипи на отпадъци, в случай на 

необходимост (сяра, дървени стърготини, пясък, ръкави и др.). 

 Административно-битова зона. 

В административно битовата зона ще бъдат разположени един офисен контейнер, в 

който ще се извършва административната дейност на площадката и един санитарен (WC) 

контейнер, оборудван с две тоалетни и баня. 

Оборудването на площадката ще включва: 

 Специализирани контейнери за съхраняване на приетите отпадъци – 9 броя; 

 Складов контейнер за материали и инструменти – 1 брой. 

Специализираните контейнери са проектирани за съхраняване на опасни вещества и 

отпадъци. Дъното на контейнера е със специално изпълнение и налична вместимост за 

събиране на евентуални разливи и разсипи. 
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 Опаковки за съхраняване, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба 

за превоз на опасни товари по шосе (ADR): 

− бидони пластмасови, подходящи за комбинирано опаковане на отпадъци, 

с уплътнение на капака за недопускане на разливи от индивидуалните 

опаковки, поставени в тях, различни размери – 30 л, 60 л, 110 л, 220 л; 

− варели метални за течности - за събиране на масла, отговарящи на 

изискванията на ADR за трета опаковъчна група; 

− кутии пласмасови или картонени, подходящи за събиране на стари 

лекарства и други твърди и прахообразни опасни битови отпадъци; 

− туби, пластмасови, за първа опаковъчна група, подходящи както за 

разтворители, така и за някои видове киселини и основи и др. течни опасни 

битови отпадъци. 

 Мотокар – 1 брой; 

 Транспалетни колички – 2 броя; 

 Везна – платформена; 

 Пожарогасители; 

Предвидена е охранителна система с видеонаблюдение. 

Събраните и съхранявани отпадъци в центъра периодично ще се транспортират до 

площадки на други оператори, където ще се извършва тяхното последващо третиране. 
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На територията на общинския център няма да се извършва оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъците. 

Работно време на Центъра – петдневна работна седмица, 8 часов работен ден. 

Зает персонал – 4 човека, от които 3 човека, обслужващи площадката /отговорник на 

площадката и двама техници със средно специално образование, от които поне единият 

– химик/ и 1 шофьор. 

Персоналът обслужващ площадка ще е преминал обучение за дейности с опасни 

отпадъци. 

  


