
Образец № 3 
Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗУО 

 

 

Р Е ПУБ ЛИ К А Б Ъ ЛГ АР И Я  

 М инис те р с тво  н а  ок о лна та  с ре да  и  в о дите  
 Р Е Г И О Н АЛ Н А И Н С П Е К Ц И Я  –  Х А С К О В О  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14-ДО-204-02 от 19.08.2013 г. 
 

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на 
отпадъците и във връзка със заявление № О-368от 31.07.2013 г.  

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14-ДО-204-01 от 12.07.2013 г.  
 

на  
 

ЕТ „ЧИЛИНГИР – 55 – ВЛАДКО ЧИЛИНГИРОВ” 
 
 

ЕИК: 108080316  седалище и адрес на управлението: област Кърджали, община 

Кирково, с. Кирково, ул. „Васил Левски“ № 2 лице, представляващо едноличния 

търговец: Владко Цанков Чилингиров, служ. тел.: 0887554381, електронна поща: 

ok_sinabov@abv.bg 

 

I. Разрешават се следните промени: 
 

A. Добавя/т се нова/и площадка/и: 
 

Площадка № 2: 
 

2.2. С местонахождение: гр. Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, 
планоснимачен № 40909.122.80, № 40909.122.81, и № 40909.122.82 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, площ 1 157 
кв.м. 
 

2.3. 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  Количес
тво 

(тон/год.
) 

Произход 

Код на 
отпадък

а 

Наименован
ие 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 01 Хартиени и 
картонени 
опаковки 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

150 т физически и 
юридически 
лица 

2.  15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 

100 т физически и 
юридически 
лица 

mailto:ok_sinabov@abv.bg
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временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

3.  15 01 04  Метални 
опаковки 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

100 т физически и 
юридически 
лица 

4.  20 01 01 Хартия и 
картон 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

200 т физически и 
юридически 
лица 

5.  20 01 39 Пластмаси R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

100 т физически и 
юридически 
лица 

6.  16 02 11* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоро
въглеводоро
ди, HCFC, 
HFC 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

20т   физически и 
юридически 
лица 

7.  16 02 13* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
опасни 
компоненти, 
различно от 
упоменатите 
в кодове от 
16 02 09 до 
16 02 12 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

20 т физически и 
юридически 
лица 

8.  16 02 14 Излязло от 
употреба 
оборудване, 
различно от 
упоменатите 
в кодове от 
16 02 09 до 
16 02 13 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

20 т физически и 
юридически 
лица 

9.  20 01 23* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоро
въглеводоро
ди 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

20 т физически и 
юридически 
лица 

10.  20 01 35* Излязло от 
употреба 
електрическо 
и електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото 
в 20 01 21 и 
20 01 33, 
съдържащо 
опасни 
компоненти 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

20 т физически и 
юридически 
лица 

11.  20 01 36 Излязло от R13  - съхраняване на отпадъци до 20 т от физически 
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 употреба 
електрическо 
и електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото 
в 20 01 21, 
20 01 33 и 20 
01 35 

извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

и юридически 
лица 

12.  16 06 01* Оловни 
акумулаторн
и батерии 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

0,500 от физически 
и юридически 
лица 

13.  16 06 02* Ni-Cd 
батерии 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

0,500 от физически 
и юридически 
лица 

14.  16 06 04 алкални 
батерии (с 
изключение 
на 16 06 03) 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

0,500 от физически 
и юридически 
лица 

15.  16 06 05 Други 
батерии и 
акумулатори 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

0,500 от физически 
и юридически 
лица 

16.  20 01 33* Батерии и 
акумулатори, 
вкл. в 16 06 
01, 16 06 02 
или 16 06 03, 
както и 
несортирани 
батерии и 
акумулатори, 
съдържащи 
такива 
батери 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

0,500 физически и 
юридически 
лица 

17.  20 01 34 Батерии и 
акумулатори 
различни от 
упоменатите 
в 20 01 34 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

0,500 физически и 
юридически 
лица 

18.  16 01 04* Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

100 физически и 
юридически 
лица 

19.  16 01 06 Излезли от 
употреба 
превозни 
средства, 
които не 
съдържат 
течности или 
други опасни 
компоненти 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането 
им. 

100 физически и 
юридически 
лица 
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1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната 

наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 
 

Код на отпадъка 
съгласно 

Наредбата по чл. 3 
от ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване1 

1 2 3 4 5 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           

 
1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 

1, които ще се третират: 
 

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни 
батерии и акумулатори1 

Индустриални 
батерии и акумулатори1 

Портативни 
батерии и акумулатори1 

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    

 
II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 14-ДО-204-01/ 

12.07.2013г. и издавам следното разрешение:  
 

A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка: 
 

1. Площадка № 1: 
 

1.1. С местонахождение: гр. (с.) Кирково, област Кърджали, община Кирково, 
УПИ № 024028, по плана на с. Кирково, община Кирково, местност „Осман 
гроб” , площ 971 кв.м. 
 

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 
 

№ 

Вид на отпадъка 

Дейности, кодове  
Количест

во 
(тон/год.) 

Произход 
Код на 

отпадък
а 

Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

50 

От 
физически и 
юридически 
лица 
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2.  15 01 02 
Пластмасови 
опаковки 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

3.  15 01 04  
Метални 
опаковки 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

4.  20 01 01 Хартия и картон 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

200 

От 
физически и 
юридически 
лица 

5.  20 01 39 Пластмаси 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

6.  16 02 11* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъг
леводороди, 
HCFC, HFC 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20 

От 
физически и 
юридически 
лица 

7.  16 02 13* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, съд. 
опасни 
компоненти, 
различно от 
упоменатите в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 12 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

8.  16 02 14 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
различно от 
упоменатите в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 13 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

9.  20 01 23* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, съд.  
хлоро-
флуоровъглевод
ороди 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 
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10.  20 01 35* 

Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 33, 
съд. опасни 
компоненти 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

11.  20 01 36 

Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
разл. от упо-
менатото в 20 01 
21, 20 01 33 и 20 
01 35 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

12.  16 06 01* 
Оловни 
акумулаторни 
батерии 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

13.  16 06 02* Ni-Cd батерии 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

14.  16 06 04 
Алкални батерии 
(с изключение на 
16 06 03) 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

15.  16 06 05 
Други батерии и 
акумулатори 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

16.  20 01 33* 

Батерии и 
акумулатори, 
вкл. в 16 06 01, 
16 06 02 или 16 
06 03, както и 
несортирани 
батерии и 
акумулатори, 
съдържащи 
такива батери 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 
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17.  20 01 34 

Батерии и 
акумулатори 
различни от 
упоменатите в 20 
01 34 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

18.  16 01 04* 

Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

19.  16 01 06 

Излезли от 
употреба 
превозни 
средства, които 
не съдържат 
течности или 
други опасни 
компоненти 

R13  - съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 

100 

От лица, 
притежаващи 
разрешение 
по чл.35, 
ал.1, т.1 от 
ЗУО или 
комплексно 
разрешителн
о, издадено 
по реда на 
глава седма, 
раздел II от 
ЗООС за 
дейност по 
подготовка за 
оползотворяв
ане на 
ИУМПС-код 
R12 

 
1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната 
наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

 
Код на отпадъка 

съгласно 
Наредбата по чл. 

3 от ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване1 

1 2 3 4 5 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           

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

съгласно Наредбата 
по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни 
батерии и 

акумулатори1 

Индустриални 
батерии и 

акумулатори1 

Портативни 
батерии и 

акумулатори1 

1 2 3 4 

16 06 01*    
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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  

Дейности, кодове  

Количес
тво 

(тон/год.
) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  
02 01 

10 
Метални 
отпадъци 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхраняване 
на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R 1 – R 11 /сортиране, 
рязане/ 

200 
От физически 
и юридически 
лица 

2.  
16 01 

17 
Черни метали 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1– R11 /сортиране, 
рязане/ 

100 

От физически 
лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

3.  
16 01 

18 
Цветни метали 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1– R11 /сортиране, 
рязане/ 

20 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

4.  
17 04 

01 
Мед, бронз, 
месинг 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1– R11 /сортиране/ 

5 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 
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5.  
17 04 

02 
Алуминий 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1– R11/сортиране, 
рязане/ 

5 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

6.  
17 04 

03 
Олово 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1– R11 /сортиране, 
рязане/ 

5 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

7.  
17 04 

04 
Цинк 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 – R11 /сортиране/ 

5 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

8.  
17 04 

05 
Желязо и 
стомана 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 – R11 /сортиране, 
рязане/ 

5 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

9.  
17 04 

06 
Калай  

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 – R11 /сортиране/ 

5 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

10.  
17 04 

07 
Смеси от метали 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R 1 – R 11 /сортиране, 
рязане/ 

20 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 
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11.  
17 04 

11 

Кабели, различни 
от упоменатите в 
17 04 10 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 – R11 /сортиране/ 

1 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

12.  
19 12 

02 
Черни метали 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R 1 – R 11 /сортиране, 
рязане/ 

50 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

13.  
19 12 

03 
Цветни метали 

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R 1 – R 11 /сортиране, 
рязане/ 

30 

От физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

14.  
20 01 

40 
Метали  

R13-Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-не 
на отпадъците на площадка-та на 
образуване до събирането им;  
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R 1 – R 11 /сортиране, 
рязане/ 

200 
От физически 
и юридически 
лица 

 
2. Площадка № 2 
 

2.1. С местонахождение: гр. Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, 
планоснимачен № 40909.122.80, № 40909.122.81, и № 40909.122.82 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, площ 1 157 
кв.м. 

 
2.2. 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  

Количе
ство 

(тон/го
д.) 

Произход Код на 
отпадъка 

Наименовани
е 

1 2 3 4 5 
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1 15 01 01 Хартиени и 
картонени 
опаковки 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

150 т физически и 
юридически 
лица 

2 15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

100 т физически и 
юридически 
лица 

3 15 01 04  Метални 
опаковки 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

100 т физически и 
юридически 
лица 

4 20 01 01 Хартия и 
картон 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

200 т физически и 
юридически 
лица 

5 20 01 39 Пластмаси R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

100 т физически и 
юридически 
лица 

6 16 02 11* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоро
въглеводород
и, HCFC, HFC 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

20т   физически и 
юридически 
лица 

7 16 02 13* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
опасни 
компоненти, 
различно от 
упоменатите в 
кодове от 16 
02 09 до 16 02 
12 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

20 т физически и 
юридически 
лица 

8 16 02 14 Излязло от 
употреба 
оборудване, 
различно от 
упоменатите в 
кодове от 16 
02 09 до 16 02 
13 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

20 т физически и 
юридически 
лица 
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9 20 01 23* Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоро
въглеводород
и 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

20 т физически и 
юридически 
лица 

10 20 01 35* Излязло от 
употреба 
електрическо 
и електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 
20 01 21 и 20 
01 33, 
съдържащо 
опасни 
компоненти 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

20 т физически и 
юридически 
лица 

11 20 01 36 
 

Излязло от 
употреба 
електрическо 
и електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 
20 01 21, 20 
01 33 и 20 01 
35 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

20 т от 
физически и 
юридически 
лица 

12 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

0,500 от 
физически и 
юридически 
лица 

13 16 06 02* Ni-Cd батерии R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

0,500 от 
физически и 
юридически 
лица 

14 16 06 04 алкални 
батерии (с 
изключение 
на 16 06 03) 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

0,500 от 
физически и 
юридически 
лица 

15 16 06 05 Други батерии 
и акумулатори 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

0,500 от 
физически и 
юридически 
лица 
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16 20 01 33* Батерии и 
акумулатори, 
вкл. в 16 06 
01, 16 06 02 
или 16 06 03, 
както и 
несортирани 
батерии и 
акумулатори, 
съдържащи 
такива батери 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

0,500 физически и 
юридически 
лица 

17 20 01 34 Батерии и 
акумулатори 
различни от 
упоменатите в 
20 01 34 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

0,500 физически и 
юридически 
лица 

18 16 01 04* Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

100 физически и 
юридически 
лица 

19 16 01 06 Излезли от 
употреба 
превозни 
средства, 
които не 
съдържат 
течности или 
други опасни 
компоненти 

R13  - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

100 физически и 
юридически 
лица 

 

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; 

 
 
 
 

2.2.1. 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): 

 

Код на отпадъка 
съгласно 

Наредбата по чл. 3 
от ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 02 09*           

16 02 10*           

16 02 11*           

16 02 12*           
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16 02 13*           

16 02 14           

20 01 21*           

20 01 23*           

20 01 35*           

20 01 36           
 
 

2.2.2. 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 

акумулатори1 

Индустриални 
батерии и 

акумулатори1 

Портативни 
батерии и 

акумулатори1 

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    
 

2.3 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, кодове  

Количес
тво 

(тон/год.
) 

Произход 
Код 

Наименован
ие 

1 2 3 4 5 

1 02 01 10 
Метални 
отпадъци 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

200 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 
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2 16 01 17 Черни метали 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

100 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

3 16 01 18 
Цветни 
метали 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

20 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

4 17 04 01 
Мед, бронз, 
месинг 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

5 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 
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5 17 04 02 Алуминий 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

5 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

6 17 04 03 Олово 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

5 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

7 17 04 04 Цинк 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

5 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 
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8 17 04 05 
Желязо и 
стомана 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

5 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

9 17 04 06 Калай 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

5 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

10 17 04 07 
Смеси от 
метали 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

20 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 
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11 17 04 11 

Кабели, 
различни от 
упоменатите 
в 17 04 10 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

1 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

12 19 12 02 Черни метали 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

50 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

13 19 12 03 
Цветни 
метали 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

30 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 
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14 20 01 40 Метали 

R12 – Размяна на отпадъци за 
полагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R11  - този код може да 
включва предварителни дейости 
преди оползотворяването, 
включително предварителна 
обработка като демонтиране, 
разглобяване, сортиране, трошене, 
уплътняване, пелетизиране, сушене, 
рязане, преопаковане, разделяне, 
прегрупиране, или смесване преди 
подлагане на полагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11, и R13  
- съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 

200 т 

физически 
и 
юридическ
и лица 

 

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

 

 На площадката в с. Кирково, област Кърджали, община Кирково, УПИ № 
024028, м. „Осман гроб“ ще се извършват дейности по събиране, съхранение, 
сортиране, рязане на отпадъци от черни и цветни метали; събиране и съхранение 
на отпадъци от хартия, картон, пластмаса, стъкло, излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), излезли от употреба моторни 
превозни средства (ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). 

 

Площадката, на която ще се извършват дейностите е с подходяща 
повърхност за извършване на дейностите с отпадъци. Част от площадката е 
бетонирана- 3х15м., предстои бетониране на нова площ, около 80 кв.м. Останалата 
част от площадката е чакълирана с насипен материал, с дебелина около 20 см. 
Изградена е навесна конструкция, на площ от 12 кв.м., осигурен е съд за съхранение 
на НУБА. Площадката е оградена, осигурено е 24- часово видеонаблюдение. 

 

На входа на площадката е изграден контролен и приемателен пункт, чрез 
които ще се осъществява входящ контрол, приемане  и количествено измерване на 
изкупените отпадъци; участъци за сортиране и временно съхранение на отпадъците 
от черни и цветни метали; битова сграда. Транспортното обслужване ще се 
извършва чрез автомобилна връзка с пътния участък от уличната мрежа, който е в 
непосредствена близост до обекта. 

 

 Всички отпадъци, ще се събират разделно и ще се съхраняват по 
подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, 
както и в съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и 
транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (ДВ бр. 29/1999г.). На 
площадката местата за съхранение на отпадъци, са обозначени. 
 

При приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно 
оформяне на документите, ще се организира тяхното сортиране и повторно 
претегляне на вече сортираните групи от тях по вид и възможност за повторна 
употреба, предварителна обработка, рязане. Измерването на количествата на 
отпадъците ще се извършва с помощта на 500 кг. мех. кантар. 

 

Съхраняването на излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване ще се извършва съгласно Наредбата за излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване (ДВ бр. 2/2013г.). ИУЕЕО ще се събира и 
съхранява по начин, който не възпрепятства повторното му използване, 
рециклирането и оползотворяването му. 
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Съхраняването на излезлите от употреба моторни превозни средства ще се 
извършва съгласно Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни 
средства (Дв бр.7/2013г.). На площадката няма да се извършва разкомплектоване 
на ИУМПС. 

 На площадка с местонахождение: гр. Кърджали, област Кърджали, община 
Кърджали, планоснимачен № 40909.122.80, № 40909.122.81, и № 40909.122.82 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, площ 1 157 кв.м. 
Площадката, на която ще се извършват дейностите с отпадъци е с бетоново 
покритие, оградена, с осигурено 24 часово видеонаблюдение.  

На територията на площадката ще има изградена необходимата за дейността 
инфраструктура: 

 – на входа ще е изграден контролен и приемателен пункт, чрез които да се 
осъществява входящ контрол, приемане  и количествено измерване на изкупените 
отпадъци; 

- събирателен пунт за негодни за употреба батерии и акумулатори; 
- контейнери за временно съхранение на излязлото от употреба електронно и 

електрическо оборудване; 
- участъци за сортиране и временно съхранение на отпадъците от черни и 

цветни метали; 
- участъци за събиране и временно съхранение на неопасни производствени 

отпадъци, както и такива от опаковки - хартия и картон, пластмаса;  
- офис и битова сграда;  
Транспортното обслужване ще се извършва чрез автомобилна връзка с 

пътния участък от уличната мрежа, който е в непосредствена близост до обекта. 
Всички отпадъци, генерирани на площадката ще се събират разделно и 

временно ще се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, 
състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в 
Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, 
както и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи 
специфичните отпадъци – НУБА, ИУЕЕО и ИУМПС. 

 
Прилагат се следните методи и технологии за третиране на отпадъците от 

хартия, картон, пластмаса и метални опаковки: 
- събиране по вид и код на отпадъците; 
- съхраняване в отделни контейнери до предаване за фирми за последващо 

оползотворяване; 
 
Съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори в специални 

контейнери, устойчиви на киселина с цел последващо транспортиране до 
инсталация за ополотворяване. Площадката за съхраняване на батерии и 
акумулатори ще е с навес, снабдена със специални контейнери и разположени 
върху участък с непропускливо и корозионноустойчиво покритие. 

Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодните за употреба 
оловни акумулатори и батерии се обозначават със следните табели: „Събирателен 
пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори” и „ Акумулаторите да се 
събират задължително с електролит”. 

Съхраняване на излязлото от употреба електрическо и електронно 
оборудване ще се извършва на площадки съгласно Наредбата за излязлото от 
употреба електрическо и електронно оборудване/ Дв бр.2/08.01.2013г./. 

Местата и контейнера за събиране и съхраняване на ИУЕЕО да са 
обозначени с табели „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване“. 

Участъците, на които се разполага ИУЕЕО ще са с непропускливи покрития и 
оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните 
абсорбенти , използвани за ограничаване на евентуални разливи; 
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Участъците, на които се разполага ИУЕЕО, както и компонентите, 
материалите и веществата от него ще са под навес, и съхраняването на ИУЕЕО ще 
се извършва в контейнери; 

Пощадката ще е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманото 
и предаваното ИУЕЕО. 

ИУЕЕО ще се събира и съхранява по начин който не възпрепятства 
повторното му използване, рециклирането и оползотворяването му. 

Излезлите от употреба флуоресцентни лампи ще се съхраняват във 
фабричните си опаковки, в затворено помещение и обозначен с кода и 
наименованието затворен контейнер.   

 
Събирането и съхраняването на излезлите от употреба моторни превозни 

средства ще се извършва на площадки съгласно Наредбата за излезлите от 
употреба моторни превозни средства / Дв бр.7/25.01.2013г./. 

Излезните от употреба моторни превозни средства ще се изкупуват и 
съхраняват върху площадката и предават на фирми с притежаващи Разрешително 
за дейности с тях. Няма да се извършва разкоплектоване на МПС. 

Участъка от площадката за събиране и съхраняване на ИУМПС ще бъде с 
непропусклива повърхност, ще разполага със съоръжения за събиране на разливи, 
утаители и съоръжения за обезмасляване. 

За всяко прието ИУМПС ще се издава удостоверение по образец за 
разкомплектоването му от името на оператор на център за разкомплектуване на 
базата на сключен договор за предаване на ИУМПС на център. 

 
На площадкaта да се извършва приемане и съхраняване на ОЧЦМ. 
При приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно 

оформяне на документите, да се организира тяхното сортиране и повторно 
претегляне на вече сортираните групи от тях по вид и възможност за повторна 
употреба, предварителна обработка, рязане, уплътняване. 

Всички видове ОЧЦМ, приемани на площадката от физически и юридически 
лица да се съхраняват в зависимост от техния вид  и свойства – на открита 
непропусклива площадка и/или поставени в закрит склад, на който е осигурена 24 – 
часово видеонаблюдение, до последващото им третиране или до предаването им 
на фирми, притежаващи разрешения за тяхното последващо рециклиране или 
оползотворяване. 
 
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 документацията, приложена към 
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: 

 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. Площадките за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 
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 3.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните 
изисквания: 

 

 Да има ясни надписи за предназначението на площадката, вида на 
отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира, и 
работното време; 

 Да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на 
извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 

 Да e снабдена с работеща противопожарна система; 

 В непосредствена близост до площадката трябва да има наличност на 
достатъчни количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да 
бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на 
евентуални разливи от течни отпадъци; 

3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

 Местата за разполагане на ИУЕЕО, да са снабдени с навес или 
съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери. 
Площадката да е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманото 
и предаваното ИУЕЕО; 

 Забранява се съхраняване на НУБА в открити складове без навес; 

 Mестата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА да се 
обозначат с допълнителни табели „Акумулаторите се събират 
задължително с електролит". 

 Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА се 
извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните 
изисквания:  

1. да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и 
акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с 
тях; 

2. да осигуряват вентилация на въздух; 
3. да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и 

акумулатори”. 
 

На площадката всички отпадъци да се сортират по видове и да се съхраняват 
разделно.  
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

4.1 Изисквания към площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС преди 
третиране: 
1. Да са с непропусклива повърхност. 
2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения 
за обезмасляване. 
3. Да разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води, включително на 
дъждовни води, в съответствие със Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. 
Дейностите по съхраняване на ИУМПС, на материали и компоненти от тях се 
извършват по начин, предотвратяващ увреждане на: 
1. компонентите, съдържащи течности; 
2. компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за повторна 
употреба. 
4.2 Операторите на площадките за събиране, съхраняване и предварително 
третиране на ИУМПС и ИУЕЕО  трябва да притежават или да имат сключен договор 
за ползване на везна, калибрирана с точност за измерванията за отчитане теглото 
на приеманите ИУМПС и ИУЕЕО, предаваните ИУМПС и ИУЕЕО, на материалите и 
компонентите, получени от разкомплектуването/разглобяването им. 
4.3 Когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от метални 
опаковки, ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС, както и отпадъците, получени в резултат на 
тяхната предварителна обработка, същите да се съхраняват отделно на обособени 
части на площадката. 
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5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва 
проектът за рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии 
за закриване и за след експлоатационни дейности на площадките за третиране на 
отпадъци, съгласно документацията приложена към заявлението. 
 

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 
Наредба № 2 от 22 януари 2013г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри (ДВ бр. 10/2013г.). 
 

7. Разрешителното е валидно при действаща банкова гаранция в пълен размер. 
Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата 
гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО, ЕТ „Чилингир-55-Владко Чилингиров“, да 
предостави на РИОСВ – Хасково, подновена банкова гаранция. 

 
 

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково 
пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен 
съд, гр. Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-
дневен срок от неговото съобщаване.    
 
 
 
 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев 
Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите – Хасково 
 
 
 
 
 
 
 


