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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 – 227 - 01 от 12.01.2016 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 - 501 от 30.12.2015 г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14 – ДО – 227 - 00 от 04.09.2015 г. 
(поставя се номера на последното издадено разрешение) 

 

на 

 

    „СТЕФИ - 70” ООД, гр. Свиленград 

 

ЕИК: 200050350 

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Свиленград, град Свиленград,  ул. 

(бул.) Здравец № 13. 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Филип Стефанов 

Митев 

служ. тел.: GSM 0876 58 76 46 ; 0888 43 23 72 

 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

А.  Добавя се нов отпадък, променят се количествата на вече разрешен отпадък за следните  

площадки: 

 

1. Площадка № 1 
 

1.1    С местонахождение: гр. (с.) Свиленград, област Хасково, община Свиленград,               

ПИ № 051027, местност „Канаклийска ува”, землище град Свиленград, други описателни 

данни, когато имотът е извън регулация................, площ 3,465 дка. 

 

 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 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

50 

юридически 
или  
физически  
лица 
системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

2.  20 01 40 Метали 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане, трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

200 

юридически 
и/или 
физически 
лица 

3.  
 

20 01 21* 
флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

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

10 
физически  и 
юридически 
лица 

4.  
 

20 01 23* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

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

10 
физически  и 
юридически 
лица 

5.  20 01 33
*
 

Батерии и акумулатори, включени в 
160601, 160602 или 160603, както и 
несортирани батерии и акумулатори, 
съдържащи такива батерии  

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

50 
физически  и 
юридически 
лица 

6.  20 01 35
*
 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 200121 и 200123, 
съдържащо опасни компоненти 

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

40 
физически  и 
юридически 
лица 

7.  20 01 36 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатите в 200121 и 200123 и 
200135 

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

40 
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 

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* х х х х х х х х  х 

20 01 23* х х  х    х х х 

20 01 35* х х х х х х х х х х 

20 01 36 х х х х х х х х х х 
 
 

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 акумулатори

1 
Индустриални 

батерии и акумулатори
1 

Портативни 
батерии и акумулатори

1 

1 2 3 4 

16 06 01*    

16 06 02*    

16 06 03*    

16 06 04    

16 06 05    

20 01 33* х   

20 01 34    
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II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение №14-ДО-227-00 от 04.09.2015 г. и 

издавам следното разрешение:  

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1   С местонахождение: гр. (с.) Свиленград, област Хасково, община Свиленград,                

ПИ № 051027, местност „Канаклийска ува”, землище град Свиленград, други описателни 

данни, когато имотът е извън регулация................, площ 3,465 дка. 

 

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 04 Метални опаковки 

код R12 – размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 /предварителна 
обработка – сортиране, рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R12 

50 

юридически/или 
физически лица 
системи за 
разделно 
събиране на 
отпадъци от 
опаковки 

2.  
 

20 01 21* 
флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

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

10 
физически  и 
юридически лица 

3.  
 

20 01 23* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

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

10 
физически  и 
юридически лица 

4.  20 01 33
*
 

Батерии и акумулатори, включени в 
160601, 160602 или 160603, както и 
несортирани батерии и акумулатори, 
съдържащи такива батерии  

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

50 
физически  и 
юридически лица 

5.  20 01 35
*
 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 200121 и 200123, 
съдържащо опасни компоненти 

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

40 
физически  и 
юридически лица 

6.  20 01 36 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатите в 200121 и 200123 и 
200135 

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

40 
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 

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* х х х х х х х х  х 

20 01 23* х х  х    х х х 

20 01 35* х х х х х х х х х х 

20 01 36 х х х х х х х х х х 

 

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се 

третират: 
 

 

 



 4 

Код на отпадъка 
съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни 
батерии и акумулатори

1 
Индустриални 

батерии и акумулатори
1 

Портативни 
батерии и акумулатори

1 

1 2 3 4 

16 06 01*    

16 06 02*    

16 06 03*    

16 06 04    

16 06 05    

20 01 33* х   

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 Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 

 
 
Метални отпадъци 
 

 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

10 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

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

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

1 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

3.  12 01 02 
Прах и частици от 
черни метали 

код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

1 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

4.  12 01 03 
Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни 
метали  

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

1 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

5.  12 01 04 
Прах и частици от 
цветни метали 

код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

1 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

6.  16 01 17 Черни метали 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

100 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

7.  16 01 18 Цветни метали 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

3 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

8.  17 04 01 Мед, бронз, месинг 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане, трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

40 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

9.  17 04 02 Алуминий 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

50 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 
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10.  17 04 03 Олово 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

20 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

11.  17 04 04 Цинк 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

5 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

12.  17 04 05 Желязо и стомана 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

10 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

13.  17 04 06 Калай 
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

1 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

14.  17 04 07 Смеси от метали 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

10 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

15.  17 04 11 
Кабели, различни от 
упоменатите в 17 04 
10 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

10 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

16.  19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

10 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

17.  19 10 02 
Отпадъци от цветни 
метали 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане, трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

10 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

18.  19 12 02 Черни метали 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане, трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

800 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

19.  19 12 03 Цветни метали 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане, трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

70 
Юридически лица, 
еднолични 
търговци 

20.  20 01 40 Метали 

код R12 – размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1-R11 
/предварителна обработка – сортиране, 
рязане, трошене/  
код R13 - съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R12 

200 
 юридически и/или 
физически лица 

      

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

съоръженията  

  ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

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

   ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 


