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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 – 236 - 02 от 01.06.2018 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 – 317 от 10.05.2018 г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14 – ДО – 236 - 01 от 31.10.2017 г. 
(поставя се номера на последното издадено разрешение) 

 

на 

 

  „МАВЕЛ  ПРИМ“ ЕООД 

 
 

ЕИК: 202313978  

седалище и адрес на управлението: област Велико Търново, община Велико Търново, 

гр. Велико Търново, ул. „Цанко Церковски“ № 38А, ет. 6, офис 18 

лице, управляващо дружеството: ХХХХХ 

служ. тел.: ХХХХХ;   факс: ХХХХХ 

 

както следва: 

 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

А.  Добавя се нова площадка: 
 

Площадка №2 (поставя се поредния номер, следващ този на последната разрешена площадка): 

 

1.1 С местонахождение: гр. Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, ул. Източна 

промишлена зона в индустриален район на жп гара Кърджали, в поземлен имот с 

индентификатор 40909.122.91, със закрита складова площ 85,50 кв.м. и открита 

складова площ – 420 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 070213 

отпадъци от пластмаси - 

производство, употреба и 

доставяне на пластмаса 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 
юридически 

лица 

2 120105 
Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаса 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
20 

юридически 

лица 

3 130508* 

Смеси от отпадъци от 

пясъкоуловители и маслено-

водни сепаратори 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
0, 050 

от кало-

маслокалоулов

ител 

4 150101 
хартиени и картонени 

опаковки 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

от физически и 

юридически 

лица,  

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

5 150102 пластмасови опаковки 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

от физически и 

юридически 

лица 

6 150104 метални опаковки 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

200 

 

от физически и 

юридически 

лица 

7 150107 стъклени опаковки 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 

физически  и 

юридически 

лица 

8 150202* 

Абсорбенти, филтърни 

материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
0, 040 

от попиване на 

разлети опасни 

вещества от 

ИУПС 

9 160119 пластмаси от ИУМПС 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

20 

физически  и 

юридически 

лица 

10 160120 стъкло 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 
юридически 

лица 

11 160209 * 

трансформатори и 

кондензатори, съдържащи 

PCBs 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

юридически 

лица 

12 
 

160210 * 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо или 

замърсено с PCBs, различно 

от упоменатото в 16 02 09 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

физически  и 

юридически 

лица 

13 
 

160211* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди, 

HCFC, HFC 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
5 

физически  и 

юридически 

лица 

14 
 

160212* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

свободен азбест 

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

физически  и 

юридически 

лица 

15 160213* 

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 R1 - R12. 
5 

физически  и 

юридически 

лица 

16 160214 

Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в код от 160209 

до 160213 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
20 

физически  и 

юридически 

лица 
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17 
 

160215* 

опасни компоненти, 

отстранени от излязло от 

употреба оборудване 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
2 

физически  и 

юридически 

лица 

18 160216 

Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в 160215 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
10 

физически  и 

юридически 

лица 

19 160601* 
Оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
200 

физически  и 

юридически 

лица 

20 170202 стъкло 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 

физически  и 

юридически 

лица 

21 170203 пластмаса 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

физически  и 

юридически 

лица 

22 191205 стъкло 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 
юридически 

лица 

23 191201 хартия и картон 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

20 

физически  и 

юридически 

лица 

24 191204 пластмаса и каучук 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

2 

физически  и 

юридически 

лица 

25 200101 хартия и картон 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

физически  и 

юридически 

лица 

26 200102 стъкло 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 

физически  и 

юридически 

лица 

27 
 

200121* 

флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

физически  и 

юридически 

лица 

28 
 

200123* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
5 

физически  и 

юридически 

лица 

29 200133* 

Батерии и акумулатори, 

включени в 160601, 160602 

или 160603, както и 

несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи 

такива батерии  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
25 

физически  и 

юридически 

лица 

30 200135* 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 200121 и 

200123, съдържащо опасни 

компоненти 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
10 

физически  и 

юридически 

лица 

31 200136 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатите в 200121 и 

200123 и 200135 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
20 

физически  и 

юридически 

лица 

32 200139 
Пластмаси (разделно събрани 

пластмасови отпадъци) 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

раазделно 

събрана 

пластмаса 

 

 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по 

чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 
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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* х          

16 02 10* х          

16 02 11* х х  х    х х х 

16 02 12* х х  х    х х х 

16 02 13* х х х х х х х х х х 

16 02 14 х х х х х х х х х х 

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* х   

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 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 
юридически и 

физически лица 

2.  12 01 01 
Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 -  R12 

20 
юридически и 

физически лица 

3.  12 01 02 
Прах и частици от черни 

метали 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

други 

юридически 

и/или 

физически лица 

4.  12 01 03 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни 

метали  

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

10 
юридически и 

физически лица 

5.  12 01 04 
Прах и частици от 

цветни метали 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
5 

други 

юридически 

и/или 

физически лица 

6.  16 01 17 Черни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

1000 
юридически и 

физически лица 
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7.  16 01 18 Цветни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

500 
юридически и 

физически лица 

8.  17 04 01 Мед, бронз, месинг 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане, трошене/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

200 
юридически и 

физически лица 

9.  17 04 02 Алуминий 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

200 
юридически и 

физически лица 

10.  17 04 03 Олово 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

100 
юридически и 

физически лица 

11.  17 04 04 Цинк 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

50 
юридически и 

физически лица 

12.  17 04 05 Желязо и стомана 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването  на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

300 
юридически и 

физически лица 

13.  17 04 06 Калай 
R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 
50 

юридически и 

физически лица 

14.  17 04 07 Смеси от метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

300 
юридически и 

физически лица 

15.  17 04 11 
Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

100 
юридически и 

физически лица 

16.  19 10 01 
Отпадъци от желязо и 

стомана 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

150 
юридически и 

физически лица 

17.  19 10 02 
Отпадъци от цветни 

метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане, трошене/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

100 
юридически и 

физически лица 

18.  19 12 02 Черни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане, трошене/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

5000 
юридически и 

физически лица 

19.  19 12 03 Цветни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане, трошене/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

3000 
юридически и 

физически лица 

20.  20 01 40 Метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка 

– сортиране, рязане, трошене/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

10000 
юридически и 

физически лица 
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II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение №14-ДО-236-01 от 31.10.2017 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, част от поземлен имот                

№ 77195.731.19, на открита площ от 300 м
2
 в района на товарна жп гара Хасково, град Хасково. 

 

    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.  07 02 13 Отпадъци от пластмаси  

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

100 
От юридически 

лица 

2.  12 01 05 
Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаса 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

10 
От юридически 

лица 

3.  15 01 01 
хартиени и картонени 

опаковки 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически лица,  

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

4.  15 01 02 пластмасови опаковки 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

100 

От физически и 

юридически лица,  

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

5.  15 01 04 метални опаковки 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране, балиране, уплътняване/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

500 

От физически и 

юридически лица,  

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

6.  15 01 07 стъклени опаковки 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

5 

От физически  и 

юридически 

лица 
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7.  16 01 19 пластмаси от ИУМПС 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

50 

От физически  и 

юридически 

лица 

8.  16 01 20 стъкло 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

5 
От юридически 

лица 

9.  16 02 09 * 

трансформатори и 

кондензатори, съдържащи 

PCBs 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

1 
От юридически 

лица 

10.  16 02 10 * 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

или замърсено с PCBs, 

различно от упоменатото 

в 16 02 09 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

1 

От физически  и 

юридически 

лица 

11.  16 02 11* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводоро

ди, HCFC, HFC 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

5 

От физически  и 

юридически 

лица 

12.  16 02 12* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

свободен азбест 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

2 

От физически  и 

юридически 

лица 

13.  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 R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

5 

От физически  и 

юридически 

лица 

14.  16 02 14 

Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в код от 

160209 до 160213 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

20 

От физически  и 

юридически 

лица 

15.  16 02 15* 

опасни компоненти, 

отстранени от излязло от 

употреба оборудване 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

5 

От физически  и 

юридически 

лица 

16.  16 02 16 

Компоненти, отстранени 

от излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в 160215 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

20 

От физически  и 

юридически 

лица 

17.  16 06 01* 
Оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

150 

От физически  и 

юридически 

лица 

18.  16 06 02* Ni-Cd батерии 

R13- Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове от R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

40 

от физически и 

юридически 

лица,  
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19.  17 02 02 стъкло 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

5 

От физически  и 

юридически 

лица 

20.  17 02 03 пластмаса 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

100 

От физически  и 

юридически 

лица 

21.  19 12 05 стъкло 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

5 
От юридически 

лица 

22.  19 12 01 хартия и картон 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

20 

От физически  и 

юридически 

лица 

23.  19 12 04 пластмаса и каучук 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

20 

От физически  и 

юридически 

лица 

24.  20 01 01 хартия и картон 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

100 

От физически  и 

юридически 

лица 

25.  20 01 02 стъкло 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

5 

От физически  и 

юридически 

лица 

26.  20 01 21* 

флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

1 

От физически  и 

юридически 

лица 

27.  20 01 23* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводоро

ди 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

1 

От физически  и 

юридически 

лица 

28.  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 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

5 

От физически  и 

юридически 

лица 
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29.  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 от R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им   

5 

От физически  и 

юридически 

лица 

30.  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 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

10 

От физически  и 

юридически 

лица 

31.  20 01 36 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване, 

различно от упоменатите 

в 200121 и 200123 и 

200135 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

5000 

От физически  и 

юридически 

лица 

32.  20 01 39 пластмаси 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им 

100 

От физически  и 

юридически 

лица 

33.  20 02 01 
биоразградими 

отпадъци 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

50 

От физически 

и юридически 

лица 

34.  20 03 07 обемни отпадъци 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им  

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, 

по който и да е от методите с кодове R1-R11 

/разглобяване, рязане/ 

50 

От физически 

и юридически 

лица 

35.  20 03 99 
битови отпадъци, 

неупоменати другаде 

R13 - съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на отпадъците 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* ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ ■ □ □ □ □ 

16 02 13* ■ □ ■ ■ □ □ □ □ ■ □ □ 

16 02 14 ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ 

20 01 21* □ □ □ □ ■ ■ □ □ □ □ □ 

20 01 23* ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ■ 

20 01 35* ■ □ ■ ■ □ □ □ □ ■ □ □ 

20 01 36 ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ 
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 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
 

Индустриални батерии 

и акумулатори
 

Портативни батерии и 

акумулатори
 

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 Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 Метални отпадъци 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

200 

От физически и 

юридически 

лица 

2.  12 01 01 

Стърготини, стружки 

и изрезки от черни 

метали 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

150 

От физически и 

юридически 

лица 

3.  12 01 02 
Прах и частици от 

черни метали 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която 

и да е от операциите с кодове R1 - R12, освен 

временното съхраняване до събирането им от мястото 

на образуване. 

10 

От физически и 

юридически 

лица 

4.  12 01 03 

Стърготини, стружки 

и изрезки от цветни 

метали  

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

5.  12 01 04 
Прах и частици от 

цветни метали 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която 

и да е от операциите с кодове R1 - R12, освен 

временното съхраняване до събирането им от мястото 

на образуване. 

5 

От физически и 

юридически 

лица 

6.  16 01 17 Черни метали 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

1500 

От физически и 

юридически 

лица 

7.  16 01 18 Цветни метали 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

600 

От физически и 

юридически 

лица 

8.  17 04 01 Мед, бронз, месинг 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

200 

От физически и 

юридически 

лица 

9.  17 04 02 Алуминий 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

300 

От физически и 

юридически 

лица 
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10.  17 04 03 Олово 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 - R12 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

11.  17 04 04 Цинк 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

12.  17 04 05 Желязо и стомана 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

500 

От физически и 

юридически 

лица 

13.  17 04 06 Калай 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

50 

От физически и 

юридически 

лица 

14.  17 04 07 Смеси от метали 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, разделяне/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

100 

От физически и 

юридически 

лица 

15.  17 04 11 

Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

150 

От физически и 

юридически 

лица 

16.  19 10 01 
Отпадъци от желязо 

и стомана 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

400 

От физически и 

юридически 

лица 

17.  19 10 02 
Отпадъци от цветни 

метали 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

200 

От физически и 

юридически 

лица 

18.  19 12 02 Черни метали 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

8000 

От физически и 

юридически 

лица 

19.  19 12 03 Цветни метали 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

4000 

От физически и 

юридически 

лица 

20.  20 01 40 Метали 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя 

от дейностите с кодове R1 -  R12 

20000 

От физически и 

юридически 

лица 
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2.   Площадка №2 

 

2.1 С местонахождение: гр. Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, ул. Източна 

промишлена зона в индустриален район на жп гара Кърджали, в поземлен имот с 

индентификатор 40909.122.91, със закрита складова площ 85,50 кв.м. и открита складова 

площ – 420 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  

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 070213 

отпадъци от пластмаси - 

производство, употреба и 

доставяне на пластмаса 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 
юридически 

лица 

2 120105 
Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаса 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
20 

юридически 

лица 

3 130508* 

Смеси от отпадъци от 

пясъкоуловители и маслено-

водни сепаратори 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
0, 050 

от кало-

маслокалоулов

ител 

4 150101 
хартиени и картонени 

опаковки 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

от физически и 

юридически 

лица,  

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

5 150102 пластмасови опаковки 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

от физически и 

юридически 

лица 

6 150104 метални опаковки 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

200 

 

от физически и 

юридически 

лица 

7 150107 стъклени опаковки 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 

физически  и 

юридически 

лица 

8 150202* 

Абсорбенти, филтърни 

материали (включително 

маслени филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за изтриване 

и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
0, 040 

от попиване на 

разлети опасни 

вещества от 

ИУПС 

9 160119 пластмаси от ИУМПС 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

20 

физически  и 

юридически 

лица 

10 160120 стъкло 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 
юридически 

лица 

11 160209 * 

трансформатори и 

кондензатори, съдържащи 

PCBs 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

юридически 

лица 

12 
 

160210 * 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо или 

замърсено с PCBs, различно 

от упоменатото в 16 02 09 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

физически  и 

юридически 

лица 
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13 
 

160211* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди, 

HCFC, HFC 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
5 

физически  и 

юридически 

лица 

14 
 

160212* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

свободен азбест 

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

физически  и 

юридически 

лица 

15 160213* 

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 R1 - R12. 
5 

физически  и 

юридически 

лица 

16 160214 

Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в код от 160209 

до 160213 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
20 

физически  и 

юридически 

лица 

17 
 

160215* 

опасни компоненти, 

отстранени от излязло от 

употреба оборудване 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
2 

физически  и 

юридически 

лица 

18 160216 

Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в 160215 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
10 

физически  и 

юридически 

лица 

19 160601* 
Оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
200 

физически  и 

юридически 

лица 

20 170202 стъкло 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 

физически  и 

юридически 

лица 

21 170203 пластмаса 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

физически  и 

юридически 

лица 

22 191205 стъкло 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 
юридически 

лица 

23 191201 хартия и картон 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

20 

физически  и 

юридически 

лица 

24 191204 пластмаса и каучук 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

2 

физически  и 

юридически 

лица 

25 200101 хартия и картон 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

физически  и 

юридически 

лица 

26 200102 стъкло 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

5 

физически  и 

юридически 

лица 

27 
 

200121* 

флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

физически  и 

юридически 

лица 

28 
 

200123* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
5 

физически  и 

юридически 

лица 

29 200133* 

Батерии и акумулатори, 

включени в 160601, 160602 

или 160603, както и 

несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи 

такива батерии  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
25 

физически  и 

юридически 

лица 
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30 200135* 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в 200121 и 

200123, съдържащо опасни 

компоненти 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
10 

физически  и 

юридически 

лица 

31 200136 

Излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатите в 200121 и 

200123 и 200135 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
20 

физически  и 

юридически 

лица 

32 200139 
Пластмаси (разделно събрани 

пластмасови отпадъци) 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R1-R11 /сортиране/ 

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 

раазделно 

събрана 

пластмаса 

 

2.2.1 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* х          

16 02 10* х          

16 02 11* х х  х    х х х 

16 02 12* х х  х    х х х 

16 02 13* х х х х х х х х х х 

16 02 14 х х х х х х х х х х 

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 

 

2.2.2 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* х   

16 06 02*    

16 06 03*    

16 06 04    

16 06 05    

20 01 33* х   

20 01 34    

 

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

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

 

№ 

Вид на отпадъка
 

Дейности, кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

R13 – съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 

100 
юридически и 

физически лица 

2. 12 01 01 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 -  R12 

20 
юридически и 

физически лица 
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3. 12 01 02 
Прах и частици от 

черни метали 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
1 

други 

юридически 

и/или физически 

лица 

4. 12 01 03 

Стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали  

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

10 
юридически и 

физически лица 

5. 12 01 04 
Прах и частици от 

цветни метали 

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12. 
5 

други 

юридически 

и/или физически 

лица 

6. 16 01 17 Черни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

1000 
юридически и 

физически лица 

7. 16 01 18 Цветни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

500 
юридически и 

физически лица 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане, трошене/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

200 
юридически и 

физически лица 

9. 17 04 02 Алуминий 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

200 
юридически и 

физически лица 

10. 17 04 03 Олово 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

100 
юридически и 

физически лица 

11. 17 04 04 Цинк 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

50 
юридически и 

физически лица 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването  на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

300 
юридически и 

физически лица 

13. 17 04 06 Калай 
R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 
50 

юридически и 

физически лица 

14. 17 04 07 Смеси от метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

300 
юридически и 

физически лица 

15. 17 04 11 

Кабели, различни 

от упоменатите в 

17 04 10 

R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

100 
юридически и 

физически лица 

16. 19 10 01 
Отпадъци от 

желязо и стомана 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

150 
юридически и 

физически лица 

17. 19 10 02 
Отпадъци от 

цветни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане, трошене/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

100 
юридически и 

физически лица 
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18. 19 12 02 Черни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане, трошене/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

5000 
юридически и 

физически лица 

19. 19 12 03 Цветни метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане, трошене/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

3000 
юридически и 

физически лица 

20. 20 01 40 Метали 

 R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 

обработка – сортиране, рязане, трошене/  

 R13 - съхраняване на отпадъци до извършването на 

някоя от дейностите с кодове R1 - R12 

10000 
юридически и 

физически лица 

 

 

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

капацитет на съоръженията  

 

Площадка № 1 - гр. Хасково: 

Площадка за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерий и акумулатори (НУБА), хартия, 

пластмаса и стъкло. 

Площадката е на терен на съществуваща площадка обособена за търговска дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали. На площадката са обособени зони, на които да се приемат отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, 

НУБА и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

Площадката е съобразена с изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно 

съхранение на отпадъци определени с Приложение №2 към чл.12 от Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 

Площадката е оградена и охраняема, бетонирана. Предвидени са необходимите надписи за 

предназначението на площадката, вида на отпадъците, фирмата експлоатираща площадката и работното време.  

Обекта разполага с приемателен пункт, който е снабден с кантар за измерване на постъпващото количество 

отпадъци. Осигурено е изискващото се видеонаблюдение. Осигурени са необходимите противопожарни мерки. 

Предвидено е място за престой на автомобилите, извършващи дейности по товарене и разтоварване на 

отпадъците. Транспортния достъп до имота е осигурен по съществуващ път. 

За постъпващото количество отпадъци и за предадените отпадъци се води необходимата отчетна 

документация. Отчитането и информацията относно дейностите с отпадъците извършвани от фирмата става по 

ред определен от Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

  На площадка се извършват дейности със следните видове отпадъци: 

- ОЧЦМ; 

- ИУЕЕО; 

- Хартия; 

- Пластмаса; 

- Стъкло; 

- Метални опаковки; 

- НУБА 

Отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло 

За тези отпадъци се използва откритата площ.  

Ще се приемат основно следните отпадъци: 

 бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки; фолио от оранжерии; опаковъчно фолио от 

супермаркети и други магазини; производствени пластмасови отпадъци; пластмасови отпадъци от бита – 

опаковки от хранителни стоки, бидони,  касети, туби, маси, столове, играчки и други пластмасови отпадъци.  

 Хартия и картон; опаковки от хартия и картон; 

 стъкло – опаковки от стъкло и др. производствени и технологични отпадъци; 
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 При доставянето, отпадъците от пластмаси, хартия и металните опаковки се отделят по вид, сортират се и 

се съхраняват отделно. Площадката е обособена на няколко зони, за да не се смесват различните по вид отпадъци 

от хартия, пластмаса, стъкло. Ще се съхраняват разделно в обособени и обозначени контейнери и чували тип 

„биг-бег“. 

Капацитета на площадката доставени и предадени за рециклиране пластмасови и хартиени отпадъци и 

отпадъци от метални опаковки е около 10 тона/месечно. 

Дейностите, които се извършват с отпадъци са: събиране, сортиране, съхраняване и предаване за 

оползотворяване. От тези дейности на площадката не се формират отпадъци. 

ОЧЦМ 

На територията на площадката се извършват дейности по събиране, съхраняване и предварително 

третиране-обработка на отпадъци от черни и цветни метали, в следната последователност: 

- измерване на постъпващите количества ОЧЦМ на кантар; 

- сортиране на отпадъците от черни и цветни метали; 

- рязане с газо-кислородни резачи или ъглошлайф; 

- трошене на отпадъците от черни и цветни метали; 

- разделно съхранение според вида и кода на отпадъците; 

- транспортиране на ОЧЦМ до територията на площадки на фирми преработващи ОЧЦМ; 

Капацитетът на площадката е  800-1000  тона/годишно 

На площадката са обособени зони, предназначени за съхраняване и предварително 

третиране на ОЧЦМ, осигурено е 24-часово видеонаблюдение и записите ще се съхраняват в 

нормативно указания едногодишен срок. 

ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и 

електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна 

инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, 

включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви 

инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, 

мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни 

системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от 

тях ще се съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ. 

Отпадъците от черни и цветни метали се сортират ръчно, както и с помощта на багер-

щипка за едрогабаритните отпадъци. След сортирането едрогабаритните отпадъци ще се 

нарязват според техническите условия на рециклиращите предприятия. Рязането ще се 

извършва с газ-кислородни резачи и флексове. Използваните за рязането газове са пропан-

бутан и кислород. При необходимост от балиране ще се ползва мобилна балираща преса, 

която ще се ползва под наем.  

Сортирането се извършва според вида и състава на отпадъка, Черните метали се 

сортират на стомана, чугун и неръждаема стомана /Cr и Cr-Ni/. Отпадъците от черни метали 

се сортират и по размери – тежкият скрап (с дебелина над 4 мм) се разделя от лекия скрап (с 

дебелина до 4 мм). Черните метали се подлагат на допълнителна обработка /рязане/ според 

изискванията на фирмите – потребители. 

След механично третиране на черни метали със следните кодове и наименования: 

02 01 10 - метални отпадъци;  

12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали; 

17 04 05 - желязо и стомана;  

17 04 07 - смеси от метали;  

20 01 40 - метали 

се получава отпадък с код 19 12 02. 

Цветните метали се сортират на мед, месинг, бронз, цинк, калай, олово, алуминий и ЦАМ. 

След механично третиране на отпадъци от цветни метали със следните кодове и 

наименования: 

02 01 10 - метални отпадъци;  

12 01 03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали; 

17 04 01 - мед, бронз и месинг;  
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17 04 02 - алуминий; 

17 04 03 - олово; 

17 04 04 - цинк; 

17 04 06 - калай; 

17 04 07 - смеси от метали; 

17 04 11 - кабели, различни от упоменатите в 17 04 10; 

20 01 40 - метали 

се получава отпадък с код 19 12 03 – цветни метали  

ИУЕЕО 

Дейността по съхраняване на ИУЕЕО се извършва на обособени части от площадката. 

Площадката е с непропускливо покритие, Съхраняването се извършва под навес или в затворени 

контейнери. Теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО се измерва с везна. Постъпилите отпадъци от 

ИУЕЕО се разделят по категории на специално обособени участъци от площадката. 

Отпадъци от бита 

Дейностите по събиране и съхраняване на отпадъци от бита  се извършва на обособена част от площадката 

подходящи и обозначени съдове. 

Предварителното третиране /R12/ на обемните отпадъци от бита с код 20 03 07 включва разглобяване 

/ръчно/ и рязане. Отпадъците, които  се образуват /дървесни материали, хартия и картон, черни метали, пластмаса 

и каучук, стъкло и др./  се съхраняват в подходащи контейнери.  

Биоразградими отпадъци с код 20 02 01 ще се събират и съхраняват до предаването на лица, 

притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

НУБА 

Събираните на площадката НУБА се съхраняват на закрито или под навес. Осигурени са специализирани 

съдове - контейнери, обозначени с надпис: "Негодни за употреба батерии и акумулатори", отговарящи на 

нормативните изисквания - устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и 

осигуряващи вентилация на въздух. 

 

Площадка № 2 – гр. Кърджали : 

 

Площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), хартия, пластмаса и стъкло в поземлен имот № 40909.122.91 в 

град Кърджали, община Кърджали.   

Имотът е собственост на „Екорентимпекс” ЕООД и се ползва под наем съгласно Договор за наем  

01.03.2013 г.. 

Площадката е на терен на съществуваща площадка обособена за търговска дейност с отпадъци от черни и 

цветни метали.  

Площадката е съобразена с изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно 

съхранение на отпадъци определени с Приложение №2 към чл.12 от Наредбата за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци. 

Площадката се намира в източна промишлена зона, в индустриалния район на ЖП гара Кърджали и е със 

закрита складова площ 85,50 м
2 
от складовите помещения на „Складова база” и открита складова площ – 420 м

2
. 

В съответствие с нормативните изисквания площадката е оградена и охранявана. Предвидени са необходимите 

надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, фирмата експлоатираща площадката и 

работното време.  Обекта разполага с приемателен пункт, който е снабден с кантар за измерване на постъпващото 

количество отпадъци. На площадката по зони  са обособени местата за отделните видове отпадъци. Осигурени са 

необходимите  противопожарни мерки. Осигурено е изискващото се видеонаблюдение и се въвежда компютърна 

информационна система и поддържане на необходимата информация.   

На площадката се отделя площ за събиране на черни и цветни метали, , излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване, хартия, пластмаса и стъкло. 

Предвидено е място за престой на автомобилите, извършващи дейности по товарене  и разтоварване на 

отпадъците. 

За постъпващото количество отпадъци и за предадените отпадъци се води необходимата отчетна 

документация. Отчитането и информацията относно дейностите с отпадъците извършвани от фирмата става по 
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ред определен от Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

Търговската дейност на фирмата зависи от конкретните пазарни условия на територията на община 

Кърджали.  

  Транспортния достъп до имота е осигурен по съществуващ път.  

  На площадка се извършват дейности със следните видове отпадъци: 

- черни и цветни метали; 

- ИУЕЕО; 

- Хартия; 

- Пластмаса; 

- Стъкло; 

За отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло 

За тези отпадъци се използва откритата площ.  

Основно се доставят:  

 бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки; фолио от оранжерии; опаковъчно фолио от 

супермаркети и други магазини; производствени пластмасови отпадъци; пластмасови отпадъци от бита – 

опаковки от хранителни стоки, бидони,  касети, туби, маси, столове, играчки и други пластмасови отпадъци. 

Пластмасовите отпадъци се осигуряват от сметища, от разделното събиране на отпадъци, от населението и от 

фирми. 

 Хартия и картон; опаковки от хартия и картон. Хартиените и картонени отпадъци се осигуряват от 

разделното събиране на отпадъци, от населението и от фирми; 

 стъкло – опаковки от стъкло от разделното събиране на отпадъци, от бита и производството от 

населението и от фирми; 

 При доставянето, отпадъците от пластмаси, хартия и стъкло се отделят по вид, сортират се и се 

съхраняват отделно. Площадката е обособена на няколко зони, за да не се смесват различните по вид отпадъци от 

хартия, пластмаса, стъкло. 

Приетите отпадъци се подреждат за временно съхраняване до предаването им за рециклиране. 

Пластмасите се съхраняват отделно в контейнери. 

Отпадъците от хартия и картон се сортират отделно. 

Отпадъците от стъкло се сортират и съхраняват в контейнери. 

Капацитета на площадката доставени и предадени за рециклиране пластмасови и хартиени  отпадъци и 

отпадъци от стъкло е около 10 тона/месечно. 

Дейностите, които се извършват с отпадъци са: събиране, сортиране, временно съхраняване и предаване 

за оползотворяване. От тези дейности на площадката не се формират отпъдили. 

За ОЧЦМ 

На територията на площадката се извършват дейности по събиране, временно съхраняване и 

предварително третиране - обработка на отпадъци от черни и цветни метали, в следната последователност: 

- измерване на постъпващите количества ОЧЦМ на кантар и изкупуването им; 

- сортиране на отпадъците от черни и цветни метали; 

- рязане с оборудване за газово-кислородно рязане и ъглошлайф на обемните отпадъци; 

- трошене на отпадъците от черни и цветни метали; 

- събиране и временно съхраняване на отпадъците от черните и цветни метали поотделно 

- транспортиране на ОЧЦМ до територията на площадки на фирми преработващи ОЧЦМ; 

Капацитетът на площадката е  200-300  тона/годишно. 

За  ИУЕЕО 

Площадката е съобразена с Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и 

електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. На 

площадката е обособено подходящо място за временно съхраняване на излязлото от употреба електрическо и 

електронно оборудване. 

          Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване ще се събира и съхранява само като цял 

уред. 

          Няма да се допуска смесване на опасни с неопасни отпадъци. Осигурено е разделното складиране на 

отпадъците на достатъчно разстояние един от други, до предаването им за по-нататъшно третиране. 
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           Капацитет на площадката като прието излязло от употреба електрическо и електронно оборудване  е 15 

тона/годишно. 

           На площадката не се допуска смесване на отпадъци.  

         Площадката с наличното разпределение по зони осигурява безопасното им съхранение до 

предаването им за по-нататъшно използване. 

 

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 – Приложение №1, 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: 
          1. да са оградени и охраняеми, с контролиран достъп, да са обозначени с табели 

оказващи лицето, което я експлоатира и работното време; 

          2.  да имат водонепропускливо покритите – бетон или асфалт; 

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

разтоварване на отпадъци; 

          4. 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: 

1. Зоната за съхраняване на НУБА да е закрита или с навес и 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"; 

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

за негодни за употреба батерии и акумулатори"; 

3. Местата за поставяне на съдовете за събиране на автомобилни НУБА се обозначават 

с допълнителни табели „Акумулаторите се събират задължително с електролит". 

Да се спазват изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за НУБА (Приета с 

ПМС № 351/2012г., изм. ДВ бр. 30/2016г.). 

 

При съхраняване на ИУЕЕО:      
  1.  Площадките, на които се разполага ИУЕЕО, да са с непропускливи покрития и да са 

оборудвани със съоръжения за събиране на разливи и където е целесъобразно, с утаители и 

съоръжения за обезмасляване. 

  2. Площадките, на които се разполага ИУЕЕО, да са снабдени с навес или   

съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери. 

         3. Да са оборудвани с везни за измерване теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО. 

  4. Излязло от употреба ЕЕО се събира, съхранява и транспортира по начин, който          
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гарантира оптимални условия за подготовката на повторната му употреба, рециклирането и 

оползотворяването му, както и улавянето на опасните вещества. 

    5. Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и 

електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат 

съответните мерки. Местата за съхраняване на излезли от употреба газоразрядни лампи 

трябва да са снабдени със сяра в количество най-малко два грама на килограм лампи, която 

да бъде използвана в случай на счупването им. 

  6. Площадките за съхраняване на ИУЕЕО се обозначават с табели „Събирателен пункт   

за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване”. 

Да се спазват изискванията на Наредбата за излязло от употреба електрическо и 

електронно оборудване (Приета с ПМС № 256/2013г., изм. ДВ бр. 30/2016г.). 

 

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

На площадките да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката и вида 

на отпадъците, които се третират на нея. Да са бетонирани и/или покрити с друго 

непропускливо покритие със цел недопускане на замърсяване на почви и подземни води. Да 

са налице специализирани съдове, за събиране и съхранение на отпадъците, обозначени с 

кода и наименованието на  съответния отпадък, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО. На 

площадките да се държат в наличност достатъчни количества абсорбент (пръст, пясък и др.), 

които ще бъдат използвани при необходимост за задържане и ограничаване на евентуални 

разливи от течни отпадъци. Местата за съхранение и третиране на опасни отпадъци да са от 

закрит тип. 

 

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

 4.1. В случаите, 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, те се съхраняват отделно на обособени части на 

площадката. 

     4.2 Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга 

форма на неконтролирано управление на отпадъците. 

5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за 

рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за след 

експлоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно 

документацията по приложение към заявлението. 

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 

1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ бр. 51/2014 г.), и 

съгласно чл. 44 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.  

8. Други условия : 

   8.1. Да не допуска смесване на опасни отпадъци с други опасни отпадъци или с други 

отпадъци, вещества или материали; смесването включва и разреждането на опасни вещества. 

   8.2.  Да не допуска смесването на оползотворими отпадъци с неоползотворими отпадъци. 

   8.3.  Със заповед на управителя на дружеството се определя лице отговорно за безопасното 

управление на опасните отпадъци. Да се извършва периодичен инструктаж и обучение на 

персонала в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

   8.4.  В случаите на превоз на опасни отпадъци да се изготвя идентификационен документ 

по образец съгласно приложение № 8 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, 
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по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 

на публичните регистри (ДВ бр. 51/2014 г.). 

   8.5.  При предаване и приемане на ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред, както и при 

предаване и приемане за повторна употреба на компоненти, материали и вещества, отделени 

при предварително третиране на ИУЕЕО между юридически и/или физически лица, 

регистрирани по Търговския закон, се попълва декларация по образец съгласно Приложение 

№ 8 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. 

 Декларацията се изготвя от лицата, извършващи дейностите събиране, съхраняване и/или 

предварително третиране на ИУЕЕО, в два екземпляра – по един за предалия и за 

приелия. 

 Лицата, извършващи дейностите събиране, съхраняване и/или предварително третиране 

на ИУЕЕО, съхраняват декларацията в 5-годишен срок от нейното изготвяне и 

подписване. 

   8.6. Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително 

тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, 

елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния 

железопътен състав, железния път, включително осигурителните, сигнализационните и 

съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от 

пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от 

уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на 

металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се извършва само при наличие 

на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа 

на сключен писмен договор. 

   8.7. Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер при наличие на 

декларация за произход. Разплащанията към физически лица по сделки с ОЧЦМ се 

извършват по безкасов път, когато общата стойност на сключените от съответното физическо 

лице сделки с ОЧЦМ надвишава 100 лв. в рамките на една календарна година. 

  8.8. Да се осигури тегловно измерване на количествата третирани отпадъци с везни 

(собственни или под наем), за които точността на измерване е удостоверена с валиден знак 

от органите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. 

   8.9. Отпадъците, които ще се съхраняват и третират от “Мавел прим“ ЕООД на площадките 

да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, включени 

в настоящото разрешително. Изрично се забранява съхраняването на общо количество над 

50 тона опасни отпадъци на съответната площадка в един и същ момент от време. 

   8.10. Настоящето разрешение да се изменя и допълва при промени, регламентирани в чл. 73 

от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

 

 

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 – гр. Хасково 

 
 


