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Образец № 3 

Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗУО 

 
 

   Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ХАСКОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 14 – ДО – 188 - 04 от 27.03.2018 г. 
 

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 

във връзка със заявление № О - 190 от 20.03.2018 г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14 – ДО – 188 - 03 от 09.11.2015 г. 
(поставя се номера на последното издадено разрешение) 

 

на  

,, Феникс Гама “ АД  гр.Хасково 

 
ЕИК: 836145596;  

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково,  

местност Паша чаир;  

лица, управляващи/представляващи дружеството/:  Янко Григоров Велев  

служ. тел.: 038 664492;  факс: 038 664642;  

електронна поща:  feniks_g@abv.bg 

 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

А.  Добавя се нов отпадък и нова дейност с отпадък, промяна на количеството на вече 

разрешен отпадък за следните  площадки: 

 

1. Площадка № 1 
 

      1.1. С  местонахождение: гр.Хасково, област Хасково, община Хасково, местност Паша чаир, 

парцел № УПИ  III, кв 19 по плана на Източна индустриална зона-гр.Хасково, с обща 

площ 17 253 кв. м. 

 

 1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 

по третиране са посочени в следната таблица: 
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№ 

Вид на отпадъка  Дейности, 
кодове  

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 04 Метални опаковки  
R13, R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R 11/сортиране,  рязане/   

1000 
От системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки 

2.  16 01 03 Излезли от употреба гуми R13 100 
Физически и 
юридически лица 

3.  16 02 14 

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

 R13, R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R 11/сортиране,  рязане/   

400 
Юридически лица, 
еднолични търговци 

 

 

2. Площадка № 3 
 

      2.1. С местонахождение : гр.Димитровград, общ. Димитровград,  обл.Хасково, парцел № IX, 

кв.28 по плана на град Димитровград . 

 

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  

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 15 01 01 
Хартиени и картонени 
опаковки  

R13; R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -R11/сортиране, балиране/   

800 
От системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки  

2. 15 01 02 Пластмасови опаковки 
R13;R12- Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с кодове 
R1 - R 11/сортиране, балиране/   

350 
От системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки  

3. 15 01 03 
Опаковки от дървесни 
материали 

R13, R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R 11/сортиране,  рязане /   

200 
 

От системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки  

4. 15 01 04 Метални опаковки  
R13, R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R 11/сортиране,  рязане/   

1000 
От системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки 

5. 15 01 05 
Композитни / многослойни 
опаковки 

R13, R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R 11/сортиране, балиране/   

100 
 

От системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки  

6. 15 01 06 Смесени опаковки 
R13, R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R 11/сортиране /   

250 
От системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки  

7. 15 01 07 Стъклени опаковки 
R13; R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - 11/сортиране/   

300 
От системи за 
разделно събиране на 
отпадъци от опаковки  

8. 17 02 03 Пластмаса 
R13;R12- Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R 11/сортиране, балиране/   

150 
Физически и 
юридически лица 

9. 16 01 03 Излезли от употреба гуми R13 100 
Физически и 
юридически лица 

10. 16 02 14 

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

 R13, R12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 - R 11/сортиране,  рязане/   

400 
 

Юридически лица, 
еднолични търговци 
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II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение №14-ДО-188-03 от 09.11.2015 г. и 

издавам следното разрешение:  

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

      1.1. С  местонахождение: гр.Хасково, област Хасково, община Хасково, местност Паша      

чаир, парцел № УПИ  III, кв 19 по плана на Източна индустриална зона-гр.Хасково,  с 

обща площ 17 253 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 Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  
15 01 01 
 

Хартиени и 
картонени опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране / 

800  

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

2.  15 01 02 
Пластмасови 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

350  

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

3.  15 01 03 

Опаковки от 
дървесни 
материали 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,рязане /   

200  
 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

4.  15 01 04 Метални опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,рязане /   

1000  

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

5.  15 01 05 
Композитни / 
многослойни 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R  12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

100  
 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

6.  15 01 06 
   
Смесени опаковки 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R  12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

250  

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

7.  15 01 07 Стъклени опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

300 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

8.  15 01 09 
 
Текстилни опаковки 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R  12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

100  

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

9.  16 01 03 
Излезли от 
употреба гуми 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 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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10.  16 01 04* 

Излезли от 
употреба превозни 
средства 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / разкомплектоване /   

500  
Физически и 
юридически 
лица 

11.  16 01 06 

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

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
 

350  

От лице, което 
притежава 
разрешение по 
чл. 35, ал. 1, т. 
1 от ЗУО или 
КР, издадено по 
реда на глава 
седма, раздел ІІ 
от ЗООС за 
дейност по 
подготовка за 
оползотворяван
е на ИУМПС – 
код R 12 

12.  16 02 11* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглев
одороди, HCFC, 
HFC 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  15  

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

13.  16 02 12* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
свободен азбест 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  

50 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

14.  16 02 13* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо опасни 
компоненти, 
различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 09 
до 16 02 12 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

15.  16 02 14 

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

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R  12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране, рязане /   

400  

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

16.  16 02 15* 

Опасни компоненти, 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  

20  

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

17.  16 02 16 

Компоненти, 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване, 
различни от 
упоменатите в код 
16 02 15 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

18.  16 06 01* 
Оловни 
акумулаторни 
батерии 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  

200  

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

19.  16 06 02* Ni-Cd батерии 

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

10  
Физически и 
юридически 
лица 

20.  16 06 04 
Алкални батерии ( с 
изключение на 16 
06 03 ) 

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

10  
Физически и 
юридически 
лица 

21.  16 06 05 
Други батерии и 
акумулатори  

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

50  
Физически и 
юридически 
лица 
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22.  17 02 03 
 
Пластмаса 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

150  
Физически и 
юридически 
лица 

23.  19 12 01 хартия и картон 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11.  
/ сортиране, пресоване, балиране /   

800  
Физически и 
юридически 
лица 

24.  19 12 04 пластмаса и каучук 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11.  
/ сортиране, пресоване, балиране / 

500  
Физически и 
юридически 
лица 

25.  20 01 01 
Хартия и картон 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

1000  
Физически и 
юридически 
лица, 

26.  20 01 02 
 
Стъкло 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

200 
Физически и 
юридически 
лица 

27.  20 01 10 облекла 

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

50  
Физически и 
юридически 
лица 

28.  20 01 11 
Текстилни 
материали  

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

50  
Физически и 
юридически 
лица 

29.  20 01 33* 

батерии и 
акумулатори, 
включени в 16 06 
01, 16 06 02 или 16 
06 03, както и 
несортирани 
батерии и 
акумулатори, 
съдържащи такива 
батерии 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 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 

30.  20 01 34 

Батерии и 
акумулатори, 
различни от 
упоменатите в 20 01 
33 

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

60  
Физически и 
юридически 
лица 

31.  20 01 36 

излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23 и 20 
01 35 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. 

200  
Физически и 
юридически 
лица 

32.  20 01 39 
 
Пластмаси 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

200  
Физически и 
юридически 
лица 

33.  20 01 99 
Други фракции, 
неупоменати 
другаде  

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

150  
Физически и 
юридически 
лица 

34.  20 03 07 Обемни отпадъци 

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

200  
Физически и 
юридически 
лица 

35.  20 03 99 
Битови отпадъци, 
неупоменати 
другаде  

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

200 
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    

 

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  
Количест

во 
(тон/год.) 

Произход 
Код 

Наименовани
е 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 
Метални 
отпадъци 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,рязане /   

150 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

2.  12 01 01 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
черни метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

3.  12 01 03 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
цветни метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

4.  16 01 17 Черни метали  

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  
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5.  16 01 18 

Цветни метали 
от МПС 
разкомплектов
ане 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

6.  17 04 01 
Мед, бронз, 
месинг  

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране  / 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

7.  17 04 02 Алуминий 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

8.  17 04 03 Олово 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

9.  17 04 04 Цинк 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

10.  17 04 05 
Желязо и 
стомана 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

11.  17 04 06 
Калай 
 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

12.  17 04 07 
Смеси от 
метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

13.  
 

19 10 01  

отпадъци от 
желязо и 
стомана 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

300 
Юридически 
лица 

14.  19 10 02  
отпадъци от 
цветни метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране / 

150 
Юридически 
лица 

15.  19 12 02 черни метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11.  
/ сортиране, пресоване, рязане, балиране / 

1000 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

16.  19 12 03 цветни метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R  12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11.  
/ сортиране,пресоване,рязане,балиране / 

150 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

17.  20 01 40 Метали   

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 
от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R  12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11.  
/разделяне,сортиране,рязане,балиране / 

1 500 
Физически и 
юридически 
лица  
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 2. Площадка № 2 

 

      2.1. С  местонахождение:  гр.Хасково, област Хасково, община Хасково, ул.”Дойран” № 2 п-л 

№ 10, кв.227 по плана на гр.Хасково 

 

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  

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 20 01 01 Хартия и картон 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.  

20 
Физически и 
юридически 
лица 

2. 20 01 39 Пластмаси 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.  

5 
Физически и 
юридически 
лица 

 

 

   3. Площадка №3 

 

       3.1. С  местонахождение: гр.Димитровград, общ. Димитровград, обл.Хасково, парцел № IX, 

кв.28 по плана на град Димитровград  

 

       3.2. 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  

Количест
во 

(тон/год )     
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки  

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

800 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

2.  15 01 02 
Пластмасови 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

350 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

3.  15 01 03 
Опаковки от 
дървесни 
материали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,рязане /   

200 
 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

4.  15 01 04 
Метални 
опаковки  

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,рязане /   

1000 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

5.  15 01 05 
Композитни / 
многослойни 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

100 
 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

6.  15 01 06 
Смесени 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

250 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  
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7.  15 01 07 
Стъклени 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

300 

От системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки  

8.  16 01 03 
Излезли от 
употреба гуми 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването 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 

9.  16 02 14 

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

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,рязане /   

400 
 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

10.  16 06 01* 
Оловни 
акумулаторни 
батерии 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  

100 

Юридически 
лица 
еднолични 
търговци  

11.  16 06 02* Ni-Cd батерии 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им 

10 
Физически и 
юридически 
лица 

12.  16 06 04 
Алкални батерии 
(с изключение на 
16 06 03) 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им 

10 
Физически и 
юридически 
лица 

13.  16 06 05 
Други батерии и 
акумулатори  

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им 

50 
Физически и 
юридически 
лица 

14.  17 02 03 Пластмаса 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

150 
Физически и 
юридически 
лица 

15.  20 01 01 Хартия и картон 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им 

200 
Физически и 
юридически 
лица 

16.  20 01 10 облекла 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им 

50 
Физически и 
юридически 
лица 

17.  20 01 11 
Текстилни 
материали  

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им 

50 
Физически и 
юридически 
лица 

18.  20 01 33* 

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

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването 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.  20 01 34 

Батерии и 
акумулатори, 
различни от 
упоменатите в  
20 01 33 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им 
 

60 
Физически и 
юридически 
лица 

20.  20 01 36 

излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 
20 01 21 и 20 01 
23 и 20 01 35 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им 
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11.  
/разглобяване/ 

200 
Физически и 
юридически 
лица 

21.  20 01 39 Пластмаси 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 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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22.  20 01 99 
Други фракции, 
неупоменати 
другаде  

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

150 
Физически и 
юридически 
лица 

23.  20 03 07 
Обемни 
отпадъци 

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

200 
Физически и 
юридически 
лица 

24.  20 03 99 

Битови 
отпадъци, 
неупоменати 
другаде  

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

200 
Физически и 
юридически 
лица 

 

 

3.2.1. 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           

 

3.2.2. 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    

 

3.3. 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  
Количест

во 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

 1. 02 01 10 Метални отпадъци 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,рязане /   

150 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

2. 12 01 01 
Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им. 
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  



 11 

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

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им. 
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. 

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

4. 16 01 17 Черни метали  

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11/сортиране,балиране/  

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

5. 16 01 18 
Цветни метали от 
МПС 
разкомплектоване 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране,балиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

6. 17 04 01 Мед, бронз, месинг  

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

7. 17 04 02 Алуминий 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

8. 17 04 03 Олово 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

9. 17 04 04 Цинк 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

10. 17 04 05 Желязо и стомана 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

11. 17 04 06 

 
 
Калай 
 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

12. 17 04 07 Смеси от метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. / сортиране /   

100 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци  

13. 19 12 02   черни метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11.  
/сортиране,пресоване,рязане,балиране / 

800 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

14. 19 12 03 цветни метали 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11.  
/сортиране,пресоване,рязане,балиране / 

150 

Юридически 
лица, 
еднолични 
търговци 

15.  20 01 40 Метали   

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката 
на образуване до събирането им.  
R 12 -  Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1-R11. /сортиране / 

500 
Физически и 
юридически 
лица  
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Б. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на 

съоръженията  

Площадката № 1 е разположена в гр. Хасково, УПИ III, кв. 19 по плана на Източна индустриална 
зона е с трайно покритие, с масивна ограда и застроена с една административна сграда и складова база, с 
обща площ 17 253 кв.м.  

На площадката ще се извършват дейности по  временно съхраняване и оползотворяване на отпадъци:  

сортиране и балиране  на разделно събирани отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса и картон, 

дървесни материали, стъкло, смесени, композитни); сортиране и балиране на разделно събирани фракции 

:хартия, пластмаса, стъкло; временно съхраняване на акумулаторни батерии, излезли от употреба МПС и 

ИУЕЕО, временно съхраняване  и  дейности за оползотворяване/ разглобяване, разделяне, 

сортиране,трошене, уплътняване, рязане, балиране/ на ОЧЦМ. 

За целта на площадката са обособени отделни участъци за различните видове отпадъци. Съхранението 

ще  се осъществява на открити участъци и подходящи за целта складове, в зависимост от вида на 

отпадъка. 

 Отпадъците от опаковки и разделно събраните фракции се сортират и балират, според техните състав и 

свойства до предаването им за последващо третиране на лица, притежаващи необходимите 

разрешителни по ЗУО. Предварителното третиране на отпадъци включва ръчно сортиране и балиране на 

хидравлична преса за балиране, тип P40EH на фирма “Пресона” Австрия. 

За временното съхраняване на ИУМПС на обособен участък на площадката са създадени условия  и 

съоръжения за събиране на разливи и обезмасляване, оборудвана е и с портален кран.  

За временното съхраняване на ИУЕЕО е обособен участък на площадката, пригоден за събиране на 

разливи, снабден е с навес/ осигурени са затворени контейнери. 

Всеки закупен електрически/електронен уред ще бъде съхраняван по начин,който не възпрепятства 

неговото повторно използване, рециклиране или оползотворяване. 

Временното съхраняване на акумулаторите ще се извършва в затворени помещения, оборудвани и 

експлоатирани съгласно изискванията на Приложение 2 от Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на опасни отпадъци (ПМС 53/99 г.) 

Площадка № 2 е разположена в гр. Хасково, ул. “Дойран” № 2, представляваща УПИ X в кв. 227 по 
плана на гр. Хасково, одобрен със заповеди № 1336/88 год. и № 126/1995 год., отреден за имоти с 
планоснимачни номера № 4976 с площ от 216 кв.м. и № 4974 с площ от 165 кв.м., обща площ 380 кв.м., 
ведно с построената  в имота сграда. Съществуваща градска инфраструктура. 

На площадката ще се извършват дейности по временно съхраняване на отпадъци от битов 

характер/хартия, пластмаса/. Отпадъците ще се предават на площадка № 1 за последващи дейности.  

    Площадка № 3. Парцелът е разположен в Източна индустриална зона на гр. Димитровград, южно от 
ж.п. линията София – Свиленград, УПИ IХ в кв. 28, парцел 9 по плана на гр. Димитровград. Площадката 
е електрифицирана, водоснабдена, асфалтирана , оградена с метални платна с височина 2 м. и е застроена 
с три сгради – административно битова, склад и кантар . Площ 6,8 дка.  

На площадката ще се извършва временно съхраняване на отпадъци от хартия, пластмаса, акумулатори, 

временно съхраняване  и оползотворяване/разглобяване разделяне, сортиране,трошене, уплътняване, 

рязане, балиране/ на ОЧЦМ. 

На площадката са обособени отделни участъци за различните видове отпадъци. Съхранението ще  се 

осъществява на открити участъци и подходящи за целта складове, в зависимост от вида на отпадъка. 

Временното съхраняване на акумулаторите ще се извършва в затворени помещения, оборудвани и 

експлоатирани съгласно изискванията на Приложение 2 от Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на опасни отпадъци (ПМС 53/99 г.) 

 

„Феникс гама” АД има авариен план за предотвратяване на бедствия и аварии. Създадена е 

организация на работа и контрол , осигуряваща безопасност на персонала при инциденти и 

бедствия. Експлоатацията на машините и съоръженията се извършва съгласно Инструкция за 

техническа безопасност при работа с машини и съоръжения. На територията на площадките е 

забранено използването на запалителни вещества. С работещия персонал се провежда ежедневен 

и периодичен инструктаж съгласно Наредба № 3 за безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана. Площадките са оградени, обозначени, осигурено е  видеонаблюдение. 
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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 отговарят на следните изисквания: 

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

    Площадки  №1, № 2 и № 3  : 

 да са оградени и охраняеми, с контролиран достъп, да са обозначени с табели оказващи 

лицето, което я експлоатира и работното време;  

 да имат водонепропускливо покритите – бетон или асфалт; 

 да имат приемен пункт и зона за престой на автомобилите при товарене и разтоварване на 

отпадъци;  

 да са снабдени с работеща противопожарна система;  

 местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци трябва да 

са означени с код и наименование на съхранявания отпадък и да са разположени на 

достатъчно големи разстояния едни от други, като се има предвид и несъвместимостта на 

отпадъците;  

 за всяка площадка, на която дружеството извършва дейности с отпадъци от черни и цветни 

метали (ОЧЦМ) да е осигурено 24-часово видеонаблюдение и запис на информацията, като 

записите се съхраняват минимум една година; 

 

При съхраняване на НУБА: 

 зоната за съхраняване на НУБА да е закрита или с навес; да е разположена върху участъци с 

непропускливо и корозивноустойчиво покритие; да е снабдена със затворени 

специализирани съдове, устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и 

акумулаторите, да осигуряват вентилация на въздух и да бъдат обозначени с надпис 

„Негодни за употреба батерии и акумулатори"; 

  Площадките за съхраняване на НУБА, се обозначават с табели „Събирателен пункт за   

негодни за употреба батерии и акумулатори"; 

 местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА се обозначават с 

допълнителни табели „Акумулаторите се събират задължително с електролит". 

 

При съхраняване на ИУЕЕО: 

 площадката, на която ще се разполага ИУЕЕО, да е закрита или с навес, или да са осигурени 

затворени контейнери за съхранение, да е с непропускливо покритие и да е обозначена с 

табела „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване”; 

 дейностите да се извършват по начин, който оптимизира повторната употреба,     

рециклирането и оползотворяването на ИУЕЕО.  
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При съхраняване на ИУМПС: 

 зоните за съхраняване на ИУМПС да са с непропусклива повърхност; 

 да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за 

обезмасляване; 

 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. 

 

При съхраняване на излезли от употреба гуми (ИУГ): 

 площадките на които ще се съхраняват ИУГ да се проектират, изграждат, преустройват, 

реконструират и модернизират съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за 

строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., 

ДВ, бр. 96 от 2009 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 2014 г.) и всяко друго приложимо 

законодателство.  

 

      При съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти : 

 зоните за съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти да бъдат 

бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал;  

 да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и съхраняване, 

изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти, да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации, да са 

маркирани с надпис „Отработени масла" или „Отпадъчни нефтопродукти", както и с 

надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка;  

 да бъдат оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти;  

 да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за 

ограничаване на евентуални разливи;  

 да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните 

нефтопродукти от формираните отпадъчни води.  

 

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

       

Изисквания към центровете/зоните за разкомплектуване на ИУМПС: 

1. Да са с непропусклива повърхност на съответните площадки. 

2. Да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за 

обезмасляване. 

3. Да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, получени при 

разкомплектуване на ИУМПС, включително складове с непропусклив под за съхраняване на 

части, замърсени с масла. 

4. Да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни батерии, 

филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили, 

съгласно изискванията на наредбите по чл. 13 ЗУО. 

5. Да са налице подходящи съоръжения за източване на всички течности, съдържащи се в 

ИУМПС. 

6. Да са налице подходящи резервоари или други съдове за разделно съхраняване на 

течности от ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни 

масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от 

климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС. 

7. Да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, в 

съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

8. Да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при разкомплектуването 

гуми с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупването на по-

големи количества. 
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Изисквания към площадките/зоните за предварително третиране на ИУЕЕО: 

1. Частта от площадката, на която се извършва предварителното третиране, да е закрита, с 

непропускливо покритие и да е оборудвана със съоръжения за събиране на разливи. 

2. Местата от площадките, на които се разполага ИУЕЕО, както и опасните компоненти, 

материали и вещества от предварителното третиране на ИУЕЕО, да са снабдени с навес или 

съхраняването им да се извършва в затворени контейнери. 

3. Да са оборудвани със: 

а) везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО, както и на 

компонентите, материалите и веществата от предварителното третиране на ИУЕЕО; 

б) затворени съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, съдържащи 

полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили (ПХТ) и други опасни отпадъци, 

както и контейнери за радиоактивни отпадъци; 

в) пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на нормативните изисквания; 

г) съоръжения за източване на течности и/или газове от ИУЕЕО. 

 

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

   4.1. Дейностите, извършвани в центровете за разкомплектуване на ИУМПС да бъдат в 

съответствие със следните изисквания от Наредбата за излезлите от употреба моторни 

превозни средства: 

1. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 

а) отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове; 

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни 

възглавници); 

в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от 

предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, 

спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се 

в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните компоненти; 

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като 

съдържащи живак. 

2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им: 

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай че 

тези метали не се отделят в процеса на рязане (шредиране); 

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, 

резервоари за течности и т.н.), в случай че тези материали не се отделят в процеса на рязане 

(шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали; 

г) отделяне на стъклата. 

3. Дейностите по съхраняване на ИУМПС, на материали и компоненти от тях се да 

извършват по начин, предотвратяващ увреждане на: 

       а)  компонентите, съдържащи течности; 

       б) компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за повторна употреба. 

     

     4.2. Предварителното третиране на ИУЕЕО задължително включва отстраняване на 

следните компоненти, материали и вещества, съгласно изискванията на Наредбата за 

излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване:  

а). кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили 

(ПХТ). 

б) компоненти, съдържащи живак, например прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване на 

екрани. 

в) батерии и акумулатори. 

г) печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди, ако повърхността на 

печатните платки е по-голяма от 10 кв. см. 

д) тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер. 

е) пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост. 

ж) азбестови отпадъци и компоненти, които съдържат азбест. 
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з) електроннолъчеви тръби. 

и) хлорофлуоровъглеводородите (CFC), ненапълно халогенираните 

хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) или ненапълно халогенираните флуоровъглеводороди (HFC), 

ненапълно халогенираните въглеводороди (HC), при спазване изискванията на Наредбата за 

установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които 

нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г. 

й) газоразрядни лампи. 

к) дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с 

повърхност повече от 100 кв. см и всички други дисплеи, които са с вътрешно осветление с 

газоразрядни лампи. 

л) външни електрически кабели. 

м) компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от 

приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси. 

н) компоненти, съдържащи радиоактивни вещества съгласно Закона за безопасно използване 

на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

о) електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол (височина > 25 

mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем). 

Дейностите по отстраняване на компонентите да се извършва по начин, който да не 

възпрепятства повторната употреба и рециклирането на компонентите или на целите уреди. 

Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащо вещества, които 

нарушават озоновия слой или имат потенциал на глобално затопляне над 15, както и тези, които 

се съдържат в топлоизолационната пяна и в системите за охлаждане: веществата трябва да бъдат 

третирани съгласно изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на 

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой. 

4.3 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. 

4.4  Когато на една площадка се извършват дейности с отпадъци от метални опаковки, 

ИУЕЕО, НУБА, ИУМПС и ОЧЦМ, както и отпадъците, получени в резултат на тяхната 

предварителна обработка, същите да се съхраняват отделно на обособени части на площадката. 

4.5. На площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС, съгласно изискванията на  

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, да се въведе в действие 

компютърна информационна система за:  

а) отчитане и контрол на издадените от името на оператор на център за разкомплектуване 

удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС;  

 б)  поддържане на информация за наличните и изходящите количества ИУМПС.  

 

Актуализирането на данните в информационната система да се извършва в реално време.  

 

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 

следексплоатационни 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 наредбата по 

чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

 

7. Разрешителното е валидно при действаща банкова гаранция в пълен размер. Най-малко един 

месец преди изтичане срока на действието на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО, да се 

представи в РИОСВ - Хасково подновена банкова гаранция за едногодишен период. Срокът на 

действие на подновената банкова гаранция започва да тече от датата на изтичане срока на 

предходната банкова гаранция. 
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