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 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.ХАСКОВОП 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 14 – ДО - 191 – 01 от 25.11.2015 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-441(1) от 13.11.2015 г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

РЕШЕНИЕ № 14– ДО - 191 – 00  от 05.03.2015 г. 

 

на КОМПАС  ЕООД - Димитровград  

 
ЕИК: 202303471 седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Димитровград., гр. 

Димитровград, ул. “Трета” № 3, лица, управляващи/представляващи дружеството/едноличния 

търговец: Георги Андонов Мангушев – Управител, служ. тел.: 0391/63807, факс: 0391/ 63807, 

електронна поща: compass.bg@abv.bg 
 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

А. Добавя се нова дейност, променят се количествата на вече разрешен отпадък, добавя се нов 

отпадък 

 

Площадка №.1: 

1.1 С местонахождение: гр.Димитровград, област Хасково, община Димитровград, ул.„Любен 

Каравелов“ № 3, УПИ № VIII-2144, кв.800 по плана на Димитровград, с площ 10 680 m2. 

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

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
 

№ 

Вид на отпадъка 
 

Дейности, кодове  

Количе

ство 

тон/г. 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  16 02 13* 

излязло от употреба оборудване, 

съдържащо опасни 

компоненти
(3)

, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

10 

Физически и 

юридически 

лица 

2.  16 02 14 

Излязло от употреба оборудване , 

различно от упоменатото в 

кодове от 160209 до 160213 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

20 

Физически и 

юридически 

лица 
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3.  16 02 16 

компоненти, отстранени от 

излязло от употреба оборудване, 

различни от упоменатите в код 

16 02 15 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

25 

Лица, 

регистрирани по 

търговския закон 

4.  16 08 01 

отработени катализатори, 

съдържащи злато, сребро, рений, 

родий, паладий, иридий или 

платина (с изключение на 16 08 

07) 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

10 

Физически и 

юридически 

лица 

5.  16 08 02* 

отработени катализатори, 

съдържащи опасни преходни 

метали (4) или опасни 

съединения на преходните 

метали  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, 

регистрирани по 

търговския закон 

6.  16 08 03 

отработени катализатори, 

съдържащи преходни метали или 

съединения на преходните 

метали, неупоменати другаде  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

10 

Физически и 

юридически 

лица  

7.  16 08 04 

течни катализатори от 

каталитичен крекинг (с 

изключение на 16 08 07 )  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, 

регистрирани по 

търговския закон 

8.  16 08 05* 
отработени катализатори, 

съдържащи фосфорна киселина  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, 

регистрирани по 

търговския закон 

9.  16 08 06* 
отработени течности, използвани 

като катализатори  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, 

регистрирани по 

търговския закон 

10.  16 08 07* 
отработени катализатори, 

замърсени с опасни вещества  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите 

с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, 

регистрирани по 

търговския закон 
 

 

1.2.1. 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 оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* х □ □ □ □ □ □ □ х □ х 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* х х х х х х х х х х х 

16 02 14 х х х х х х х х х х х 

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 36 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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Във връзка с гореизложеното заявявам необходимост от изменение и допълнение на разрешение 

№ 14 ДО-191-00 от 05.03.2013 г. като представям следния консолидиран вариант на заявление:  

 

І. Извършване на дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 

 

Площадка № 1:  

1.1 С местонахождение: гр.Димитровград, област Хасково, община Димитровград, ул.„Любен 

Каравелов“ № 3, УПИ № VIII-2144, кв.800 по плана на Димитровград, с площ 10 680 m
2
. 

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

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

№ 

Вид на отпадъка 
 

Дейности, 

кодове  

Количе

ство 

(тон/г.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  150101 
Хартиени и картонени 

опаковки 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

2.  150102 Пластмасови опаковки 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

3.  150104 Метални опаковки 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

4.  150107 Стъклени опаковки 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

5.  160103 Излезли от употреба гуми 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

6.  160104* 
Излезли от употреба превозни 

средства 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

R 12 Предварителни дейности преди 

оползотворяването, включително 

предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, 

уплътняване, пелетизиране, сушене, 

рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1-

R11 - разкомплектоване 

100 
Физически и 

юридически лица 

7.  160106 

Излезли от употреба превозни 

средства които не съдържат 

течности или др. опасни 

компоненти 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

R 12 Предварителни дейности преди 

оползотворяването, включително 

предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, 

уплътняване, пелетизиране, сушене, 

рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на 

някоя от дейностите с кодове R1-

R11 – разкомплектоване 

130 

Лица, регистрирани 

по търговския 

закон 

8.  160211* 

Излязло от употреба 

оборудване съд. 

хлорофлуоровъглеводороди 

HCFC, HFC 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

4 
Физически и 

юридически лица 
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9.  16 02 13* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти
(3)

, 

различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

10 
Физически и 

юридически лица 

10.  16 02 14 

Излязло от употреба 

оборудване , различно от 

упоменатото в кодове от 

160209 до 160213 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

20 
Физически и 

юридически лица 

11.  16 02 16 

компоненти, отстранени от 

излязло от употреба 

оборудване, различни от 

упоменатите в код 16 02 15 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

25 
Физически и 

юридически лица 

12.  160601* Оловни акумулаторни батерии 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

8 
Физически и 

юридически лица 

13.  160602* Ni – Cd батерии 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

14.  16 08 01 

отработени катализатори, 

съдържащи злато, сребро, 

рений, родий, паладий, иридий 

или платина (с изключение на 

16 08 07) 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

10 
Физически и 

юридически лица 

15.  16 08 02* 

отработени катализатори, 

съдържащи опасни преходни 

метали (4) или опасни 

съединения на преходните 

метали  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, регистрирани 

по търговския 

закон 

16.  16 08 03 

отработени катализатори, 

съдържащи преходни метали 

или съединения на преходните 

метали, неупоменати другаде  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

10 
Физически и 

юридически лица  

17.  16 08 04 

течни катализатори от 

каталитичен крекинг (с 

изключение на 16 08 07 )  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, регистрирани 

по търговския 

закон 

18.  16 08 05* 

отработени катализатори, 

съдържащи фосфорна 

киселина  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, регистрирани 

по търговския 

закон 

19.  16 08 06* 
отработени течности, 

използвани като катализатори  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, регистрирани 

по търговския 

закон 

20.  16 08 07* 
отработени катализатори, 

замърсени с опасни вещества  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12 

10 

Лица, регистрирани 

по търговския 

закон 

21.  170202 Стъкло 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

22.  170203 Пластмаса  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

23.  191201 Хартия и картон 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

24.  191204 Пластмаса и каучук 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

25.  191205 Стъкло  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 



5 
 

 

 

1.2.1. 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 оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* х □ □ □ □ □ □ □ х □ х 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* х х х х х х х х х х х 

16 02 14 х х х х х х х х х х х 

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 36 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

1.2.1. 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 акумулатори
 

Индустриални батерии 

и акумулатори
 

Портативни  

батерии и акумулатори
 

1 2 3 4 

 16 06 01* х х □ 

 16 06 02* □ □ □ 

 16 06 03* □ □ □ 

16 06 04 □ □ □ 

26.  200101 Хартия и картон 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

27.  200102 Стъкло  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 

28.  200123* 

Излязло от употреба 

оборудване , съд. 

хлорофлуоровъглеводороди 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

10 
Физически и 

юридически лица 

29.  200135* 

Излязло от употреба 

електрическо и еелектронно 

оборудване , различно от 

упоменатото в 200121 и 

200123 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

10 
Физически и 

юридически лица 

30.  200136 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване , различно от 

упоменатото в 200121 , 200123 

и 200135 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

10 
Физически и 

юридически лица 

31.  200139 Пластмаси  

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R11 -R 12; 

5 
Физически и 

юридически лица 
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16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* □ □ □ 

 20 01 34 х □ □ 

 

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  
Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код 
Наименован

ие 

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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

300 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

10 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

3.  12 01 04 

Прах и 

частици 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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

10 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

4.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

10 

Физически 

и 

юридическ

и лица 
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5.  12 01 02 

Прах и 

частици 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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

5 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

6.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

250 

 физически 

и 

юридическ

и лица  

7.  16 01 18 
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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

15 

физически 

и 

юридическ

и лица  

8.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

15 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

9.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

20 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

10.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

20 

Физически 

и 

юридическ

и лица 
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11.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

5 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

12.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

30 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

13.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

1 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

14.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

5 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

15.  17 04 11 

Кабели, 

различни от 

упоменатите в 

17 04 10 

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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

250 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

16.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

15 

Физически 

и 

юридическ

и лица 
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17.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

250 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

18.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

250 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

19.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

15 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

20.  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 Предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, като 

разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, 

пелетизиране, сушене, рязане, преопаковане, разделяне, 

или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 –- рязане и сортиране 

5 

Физически 

и 

юридическ

и лица 

 

 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ 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 
 


