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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-199-02 от 30.06.2014 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-201 от 11.06.2014  г.   

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14-ДО-199-01 от 31.04.2014 г 

 
(поставя се номера на последното издадено разрешение) 

 

на  

на “С-Груп 12” ЕООД 

 

ЕИК: 200235502 

седалище и адрес на управлението:  

обл.Хасково, общ.Димитровград, гр.Димитровград,  ул.„Димитър Димов“, Nо1, вх.А, ет.4, 

ап.12 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Силвия Нинова Динева  

служ. тел.: 0887771212; 0887977833 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

А. Добавя се нова дейност, променя се количеството на вече разрешен отпадък, добавят 

се следните нови отпадъци  към Площадка № 1 и Площадка № 2 : 

код 02 01 04 отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) 

код 03 03 08 отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране 

код 07 02 13 отпадъци от пластмаси 

код 15 01 01 хартиени и картонени опаковки 

код 15 01 02 пластмасови опаковки 

код 15 01 07 стъклени опаковки 

код 16 01 19 пластмаси 

код 17 02 03 пластмаса 

код 19 12 01 хартия и картон 

код 19 12 04 пластмаса и каучук 

код 20 01 01 хартия и картон 
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код 20 01 39 пластмаси 

 

1. Площадка №1 

1.1 С местонахождение: гр.Димитровград, област Хасково, община Димитровград, 

поземлени имоти с идентификатори  № 21052.1010.6507 /стар идентификатор УПИ 

VII – 1941, кв. 205/ с площ 1416 кв.м. и № 21052.1010.293 с площ 709м
2
, обща площ 

на двата имота - 2125м
2
 

 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка
 

Дейности, 

кодове  

 

Коли

чест

во 

(тон/

год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 

отпадъци от 

пластмаси (с 

изключение на 

опаковки) 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране-сортиране, рязане , 

пресоване, балиране/; 

 R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

и юридически 

лица 

2.  03 03 08 

отпадъци от 

сортиране на 

хартия и 

картон, 

предназначени 

за рециклиране 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране -пресоване, балиране /; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически 

и юридически 

лица 

3.  07 02 13 
отпадъци от 

пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране -сортиране,пресоване, 

балиране /; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически 

и юридически 

лица 

4.  15 01 01 

хартиени и 

картонени 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране -сортиране,пресоване, 

балиране / ; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

и юридически 

лица 



 3 

5.  15 01 02 
пластмасови 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране- сортиране,  

пресоване, балиране,рязане /; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

и юридически 

лица 

6.  15 01 07 
стъклени 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране-сортиране/ ; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

и юридически 

лица 

7.  16 01 19 пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране-сортиране, 

рязане,балиране/ ; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

и юридически 

лица 

8.  17 02 03 пластмаса 

R12- размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране-сортиране, 

рязане,балиране/; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически 

и юридически 

лица 

9.  19 12 01 
хартия и 

картон 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране – сортиране,  

пресоване, балиране/ 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

и юридически 

лица 

10.  19 12 04 
пластмаса и 

каучук 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране - сортиране,  

пресоване, балиране,рязане /; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

и юридически 

лица 
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11.  20 01 01 
хартия и 

картон 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране-сортиране, пресоване, 

балиране/; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически 

и юридически 

лица 

12.  20 01 39 пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 /предварително 

третиране-сортиране, пресоване, 

балиране, рязане/; 

R13-съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-

R12, с изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От 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. Площадка №2 

2.1 С местонахождение: гр.Харманли, област Хасково, община Харманли, поземлен имот 

№ 77181.15.33 по кадастралната карта на гр.Харманли, площ 560 кв.м. 

 

2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка
 

Дейности, 

кодове  

 

Количе

ство 

(тон/го

д.) 

Произход 
Код 

Наименован

ие 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 04 

отпадъци от 

пластмаси (с 

изключение 

на опаковки) 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане , пресоване, 

балиране/; 

 R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически 

и юридически 

лица 
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2. 03 03 08 

отпадъци от 

сортиране на 

хартия и 

картон, 

предназначен

и за 

рециклиране 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

пресоване, балиране /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От физически 

и юридически 

лица 

3. 07 02 13 
отпадъци от 

пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране,пресоване, 

балиране/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически 

и юридически 

лица 

4. 15 01 01 

хартиени и 

картонени 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране,пресоване, балиране/  

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

и юридически 

лица 

5. 15 01 02 
пластмасови 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране- 

сортиране, пресоване, 

балиране,рязане /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

и юридически 

лица 

6. 15 01 07 
стъклени 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране/ ; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

и юридически 

лица 
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7. 16 01 19 пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане,балиране/ ; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

и юридически 

лица 

8. 17 02 03 пластмаса 

R12- размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане,балиране/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически 

и юридически 

лица 

9. 19 12 01 
хартия и 

картон 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране – 

сортиране, пресоване, 

балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

и юридически 

лица 

10. 19 12 04 
пластмаса и 

каучук 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране, пресоване, 

балиране,рязане /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

и юридически 

лица 

11. 20 01 01 
хартия и 

картон 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, пресоване, 

балиране/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

и юридически 

лица 
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12. 20 01 39 пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, пресоване, 

балиране, рязане/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически 

и юридически 

лица 

 

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 14-ДO-199-_01 от 31.04.2014 г. 

и издавам следното разрешение:  

 

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

 

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: гр.Димитровград, област Хасково, община Димитровград, 

поземлени имоти с идентификатори  № 21052.1010.6507 /стар идентификатор УПИ 

VII – 1941, кв. 205/ с площ 1416 кв.м. и № 21052.1010.293 с площ 709м
2
, обща площ 

на двата имота 2125м
2
 

 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

 

№ 

Вид на отпадъка
 

Дейности, 

кодове 

 

Колич

ество 

(тон/го

д.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  16 01 04* 
Излезли от употреба 

превозни средства 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на  

някоя от дейностите с кодове 

R1-R11 /предварително 

третиране-разкомплектоване/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

500 

От физически и 

юридически 

лица 

2.  16 01 06 

Излезли от употреба 

превозни средства, които не 

съдържат течности или 

други опасни компоненти 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране- 

разкомплектоване/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

20 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 
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3.  16 02 11* 

Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди, 

HCFC, HFC 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

7 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

4.  16 02 13* 

Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти 

различно от упоменатото в 

кодове от 160209 до 160212 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

5.  16 02 14 

Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 13 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

6.  16 06 01* 
Оловни акумулаторни 

батерии 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

30 

От физически и 

юридически 

лица 

7.  16 06 04* Алкални батерии 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От физически и 

юридически 

лица 

8.  20 01 23* 

Излязло от употреба 

оборудване съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

6 

От физически и 

юридически 

лица 

9.  20 01 33* 

Батерии и акумулатори, 

включени в 160601, 160602, 

160603, както и несортирани 

батерии и акумулатори, 

съдържащи такива батерии 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

0,5 

От физически и 

юридически 

лица 

10.  20 01 34 

Батерии и акумулатори, 

различни от упоменатите в 

200133 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

0,5 

От физически и 

юридически 

лица 

11.  20 01 35* 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 200121 и 

200123, съдържащо опасни 

компоненти 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

6 

От физически  

и юридически 

лица 

12.  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 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

7 

От физически  

и юридически 

лица 
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13.  15 01 04 Метални опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, уплътняване, рязане; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

14.  02 01 04 
отпадъци от пластмаси (с 

изключение на опаковки) 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане , пресоване, 

балиране/; 

 R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

15.  03 03 08 

отпадъци от сортиране на 

хартия и картон, 

предназначени за 

рециклиране 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

пресоване, балиране /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически и 

юридически 

лица 

16.  07 02 13 отпадъци от пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране,пресоване, балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически и 

юридически 

лица 

17.  15 01 01 
хартиени и картонени 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране,пресоване, балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 
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18.  15 01 02 пластмасови опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране- 

сортиране, пресоване, 

балиране,рязане /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

19.  15 01 07 стъклени опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране/ ; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

20.  16 01 19 пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане,балиране/ ; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

21.  17 02 03 пластмаса 

R12- размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане,балиране/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически и 

юридически 

лица 

22.  19 12 01 хартия и картон 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране – 

сортиране, пресоване, 

балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 
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23.  19 12 04 пластмаса и каучук 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране, пресоване, 

балиране,рязане /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

24.  20 01 01 хартия и картон 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, пресоване, 

балиране/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

25.  20 01 39 пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, пресоване, 

балиране, рязане/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

 

 

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 оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* х □ □ □ □ □ □ □ □ □ х 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* х х х х □ □ х х х х х 

16 02 14 х х х х □ □ х х х х х 

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* х х х х □ □ х х □ х □ 

20 01 36 х х х х □ □ х х □ х □ 
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1.2.2. 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 акумулатори
 

Индустриални батерии 

и акумулатори
 

Портативни  

батерии и акумулатори
 

1 2 3 4 

 16 06 01* х х х 

 16 06 02* □ □ □ 

 16 06 03* □ □ □ 

16 06 04 х х х 

16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* х □ х 

 20 01 34 х □ х 

 

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите 

по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка
 

Дейности, 

кодове 

 

Колич

ество 

(тон/ 

год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 Метални отпадъци 

R12-сортиране;  

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

20 

От физически и 

юридически 

лица 

2.  
12 01 01 

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

R12-сортиране, уплътняване;  

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

3 

От физически и 

юридически 

лица 

3.  

12 01 04 

 

 

Прах и частици от 

цветни метали 

R12-сортиране, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

2 

От физически и 

юридически 

лица 

4.  
12 01 03 

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

 

R12-сортиране, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

3 

От физически и 

юридически 

лица 

5.  12 01 02 
Прах и частици от 

черни метали 

R12-сортиране, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

2 

От физически и 

юридически 

лица 
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6.  
16 01 17 

 
Черни метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

200 

От физически и 

юридически 

лица 

7.  
16 01 18 

 
Цветни метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

8.  17 04 01 
Мед, бронз, месинг 

 

R12- рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

9.  17 04 02 
Алуминий 

 

R12-рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

10.  17 04 03 
Олово 

 

R12-рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

11.  17 04 04 
Цинк 

 

R12-рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

12.  17 04 05 
Желязо и стомана 

 

R12-рязане, разглобяване, 

уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

300 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

13.  17 04 06 
Калай 

 

R12-рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 
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14.  17 04 07 
Смеси от метали 

 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

200 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

15.  17 04 11 

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 

 

R12-сортиране, преопаковане; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

16.  
19 10 01 

 

Отпадъци от желязо 

и стомана 

R12-рязане, разглобяване, 

уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

20 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

17.  
19 10 02 

 

Отпадъци от цветни 

метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

18.  
19 12 02 

 
Черни метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

20 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

19.  
19 12 03 

 
Цветни метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

20.  
20 01 40 

 
Метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

 

 

      2.Площадка № 2: 

 

2.1 С местонахождение: гр.Харманли, област Хасково, община Харманли, поземлен имот 

№ 77181.15.33 по кадастралната карта на гр.Харманли, площ 560 кв.м. 
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2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

 

№ 

Вид на отпадъка
 

Дейности, 

кодове 

 

Колич

ество 

(тон/го

д.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

  1. 

 
15 01 04 Метални опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране -

сортиране, уплътняване, 

рязане/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически и 

юридически 

лица 

  2. 02 01 04 

отпадъци от 

пластмаси (с 

изключение на 

опаковки) 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане , пресоване, 

балиране/; 

 R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически и 

юридически 

лица 

  3. 03 03 08 

отпадъци от 

сортиране на 

хартия и картон, 

предназначени за 

рециклиране 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

пресоване, балиране /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От физически и 

юридически 

лица 

  4. 07 02 13 
отпадъци от 

пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране,пресоване, 

балиране /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически и 

юридически 

лица 
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  5. 15 01 01 
хартиени и 

картонени опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране,пресоване, 

балиране / ; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

  6. 15 01 02 
пластмасови 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране- 

сортиране,  

пресоване, балиране,рязане /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

  7. 15 01 07 стъклени опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране/ ; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

  8. 16 01 19 пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане,балиране/ ; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

  9. 17 02 03 пластмаса 

R12- размяна на отпадъците 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, рязане,балиране/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От физически и 

юридически 

лица 
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  10. 19 12 01 хартия и картон 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране – 

сортиране, пресоване, 

балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

  11. 19 12 04 пластмаса и каучук 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране - 

сортиране,  

пресоване, балиране,рязане /; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

  12. 20 01 01 хартия и картон 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, пресоване, 

балиране/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

  13. 20 01 39 пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11  

/предварително третиране-

сортиране, пресоване, 

балиране, рязане/; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

 

 

2.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите 

по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка
 

Дейности, 

кодове 

 

Колич

ество 

(тон/ 

год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 
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1.  02 01 10 Метални отпадъци 

R12-сортиране;  

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

20 

От физически и 

юридически 

лица 

2.  
12 01 01 

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

R12-сортиране, уплътняване;  

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

3 

От физически и 

юридически 

лица 

3.  

12 01 04 

 

 

Прах и частици от 

цветни метали 

R12-сортиране, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

2 

От физически и 

юридически 

лица 

4.  
12 01 03 

 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

 

R12-сортиране, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

3 

От физически и 

юридически 

лица 

5.  12 01 02 
Прах и частици от 

черни метали 

R12-сортиране, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

2 

От физически и 

юридически 

лица 

6.  
16 01 17 

 
Черни метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

200 

От физически и 

юридически 

лица 

7.  
16 01 18 

 
Цветни метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

8.  17 04 01 
Мед, бронз, месинг 

 

R12- рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

9.  17 04 02 
Алуминий 

 

R12-рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

10 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 
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10.  17 04 03 
Олово 

 

R12-рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

11.  17 04 04 
Цинк 

 

R12-рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

12.  17 04 05 
Желязо и стомана 

 

R12-рязане, разглобяване, 

уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

300 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

13.  17 04 06 
Калай 

 

R12-рязане, разглобяване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

14.  17 04 07 
Смеси от метали 

 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

200 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

15.  17 04 11 

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 

 

R12-сортиране, рязане; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

16.  
19 10 01 

 

Отпадъци от желязо 

и стомана 

R12-рязане, разглобяване, 

уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

20 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

17.  
19 10 02 

 

Отпадъци от цветни 

метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 
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18.  
19 12 02 

 
Черни метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

20 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

19.  
19 12 03 

 
Цветни метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

5 

От еднолични 

търговци и 

юридически 

лица 

20.  
20 01 40 

 
Метали 

R12-сортиране, рязане, 

разглобяване, уплътняване; 

R13-съхраняване до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R1-R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на площадката на 

образуване до събирането им 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

 
 

Б. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 

капацитет на съоръженията  

           

  На Площадка №1 при постъпването на отпадъците ще се извършва измерване на тяхното 

количество и записването им в “Отчетната книга”. 

            Постъпилите отпадъци от черни и цветни метали ще бъдат насочвани към зоната на 

сортиране, където ще се осъществява тяхното разделяне по видове и евентуалната им 

обработка /нарязване, пресоване, раздробяване/ за постигане на по-компактна форма. 

            На площадката ще се извършва временно съхранение на негодни за употреба батерии 

и акумулатори /НУБА/. Съхранението ще се извършва в специални съдове поставени на 

закрито върху непропусклива подова настилка и съгласно нормативните изисквания.  

            На площадката ще се извършва временно съхранение на излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/, при условия съгласно Наредба за 

изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и 

транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Излязлото от 

употреба електрическо и електронно оборудване ще се съхранява и транспортира по начин, 

който оптимизира повторната му употреба, рециклирането и оползотворяването му.            

На площадката ще се извършва също така и разкомплектоване на ИУМПС. 

            Основните процеси, които се извършват в пункта за разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства са следните: 

А) Приемане и събиране на излезли от употреба МПС на площадка за временно съхранение 

до започване на дейностите по разкомплектоването им – площадката е с непропусклива 

повърхност и с изградени съоръжения за събиране на разливи и съоръжения за 

обезмасляване и утаител. 

Б) Дейности по разкомплектоване: 

• Отделяне на акумулаторите и  резервоари за втечнени газове;    

• Отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти, в това число 

въздушни възглавници; 

• Отстраняване, разделно събиране и съхраняване на горива, спирачна течност, охлаждаща 

течност, смазочни масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла 

и др.подобни; 

• Демонтаж на електроника, микропроцесорни системи, климатични системи и катализатори; 
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• Премахване на компоненти, идентифицирани като съдържащи живак; 

           Отпадъците след разкомплектоването, представляващи отделни части от излезлите от 

употреба МПС, се разделят на подлежащи и неподлежащи на рециклиране/оползотворяване 

или повторно използване. 

 

В) Отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:: 

• Отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

• Отделяне на основния метал, както и на други метални компоненти; 

• Отделяне на смесените детайли по видове: стомана, чугун, цветни метали и други 

материали; 

• Сортиране и събиране на отделените отпадъци по видове, маса и габарити на площадка за 

временно съхранение за метален скрап; 

• Отделяне на големи пластмасови компоненти – брони, арматурни табла, резервоари за 

течности – складиране на закрита площадка; 

• Отделяне и събиране на гумите; 

• Отделяне и събиране на стъклата; 

• Отделяне на части и детайли, годни за директна повторна употреба – отделените детайли се 

подлагат на технически контрол и годните за употреба се маркират, преди продажбата им. 

Г) Третиране на неподлежащите на възстановяване/рециклиране и повторна употреба 

отпадъци – събират се по видове и се предават за обезвреждане на лицензирани за това 

фирми. 

               Осъществява се временно съхранение на демонтираните използваеми 

/оползотворяеми/ части до тяхната продажба. Осъществява се предаване за обезвреждане на 

образуваните отпадъци на фирми, притежаващи съответните разрешителни за 

оползотворяване или обезвреждане.  

               Отпадъците от различни видове пластмаси, от хартия и картон ще се сортират, при 

необходимост ще се раздробяват за достигане на по-компактна форма, ще се преопаковат и 

складират според законовите изисквания. Отпадъците от опаковки ще се съхраняват след 

сортиране в отделни контейнери. 

               В складовата зона ще се съхраняват различните видове отпадъци според законовите 

и подзаконови изисквания. Предвидени са достатъчен брой дървени палети, метални 

контейнери и съдове за временното съхранение на отпадъците. 

             На Площадка №2  при постъпването на отпадъците ще се извършва измерване на 

тяхното количество и записването им в “Отчетната книга”. 

             Постъпилите отпадъци от черни и цветни метали ще бъдат насочвани към зоната за 

сортиране, където ще се осъществява тяхното разделяне по видове и евентуалната им 

обработка /нарязване, пресоване, раздробяване/ за постигане на по-компактна форма.               

Отпадъците от различни видове пластмаси, от хартия и картон ще се сортират, при 

необходимост ще се раздробяват за достигане на по-компактна форма, ще се преопаковат и 

складират според законовите изисквания. Отпадъците от опаковки ще се съхраняват след 

сортиране в отделни контейнери. В складовата зона ще се съхраняват различните видове 

отпадъци според законовите и подзаконови изисквания. Предвидени са достатъчен брой 

дървени палети, метални контейнери и съдове за временното съхраняване на отпадъците. 

 

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
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