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Образец № 1 
Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО 

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 Министерство  на околната среда и водите 
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14-ДО-197-00 от 19.03.2013 г. 
 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на от-
падъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-503 от 19.12.2012 г.  

 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

на ЕТ „Маркет Мейкър – Галя Павлова”, гр. Димитровград 
 

ЕИК: 126144037 

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

ровград, ул. “Гоце Делчев”, № 35 
 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Галя Кирилова Павлова 

служ. тел.: 0876154055   факс: 039162885 

електронна поща:  
 
 

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

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: Димитровград, Промишлена зона, УПИ №. ХVІ 6393, 6392, кв. 210 по 
плана на гр. Димитровград, площ 2842 m2. 

 

1.2 Видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посо-
чени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка  Дейности, 
кодове  

Количе-
ство 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  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) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юриди-
чески лица 

2.  15 01 04 метални опаковки 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юриди-
чески лица 

3.  15 01 07 Стъклени опаковки 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да 
е от методите с кодове R1-R11 (сортиране) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юриди-
чески лица 

4.  16 01 03 Излезли от употреба гуми 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юриди-
чески лица 

5.  16 01 04* 
излезли от употреба превозни 
средства 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да 
е от методите с кодове R1-R11 (разкомплектоване на ИУМПС) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

2000 
Физически и юриди-
чески лица 

6.  16 01 06 

Излезли от употреба превозни 
средства, които не съдържат 
течности или други опасни компо-
ненти 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да 
е от методите с кодове R1-R11 (разглобяване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

2000 
лица, притежаващи 
документ по чл.35 ЗУО 

7.  16 01 07* Маслени филтри 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

200 
лица, притежаващи 
документ по чл.35 ЗУО 
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8.  16 01 11* 
Спирачни накладки, съдържащи 
азбест 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

50 
лица, притежаващи 
документ по чл.35 ЗУО 

9.  16 01 12 
Спирачни накладки, различни от 
упоменати те в 16 01 11 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
лица, притежаващи 
документ по чл.35 ЗУО 

10.  16 01 16 Резервоари за втечнени газове 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
лица, притежаващи 
документ по чл.35 ЗУО 

11.  16 02 10* 

Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо или замърсено с 
PCBs, различно от упомен. в 
160209 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
лица, притежаващи 
документ по чл.35 ЗУО 

12.  16 02 11* 
Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо хлорофлуоровъглево-
дороди, HCFC, HFC 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юриди-
чески лица 

13.  16 02 12* 
Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо свободен азбест 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юриди-
чески лица 

14.  16 02 13* 

Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо опасни компоненти, 
разл. от упоменатото в кодове от 
160209 до 160212 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

1000 
Физически и юриди-
чески лица 

15.  16 02 14 
Излязло от употреба оборудване, 
разл. от упоменатото в кодове от 
16 02 09 до 16 02 13 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

1000 
Физически и юриди-
чески лица 

16.  16 06 01* Оловни акумулаторни батерии 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

4800 
Физически и юриди-
чески лица 

17.  16 06 02* Ni-Cd батерии 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

1000 
Физически и юриди-
чески лица 

18.  16 06 03* живак-съдържащи батерии 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

1000 
Физически и юриди-
чески лица 

19.  16 06 04 
алкални батерии ( с изключение 
на 16 06 03 ) 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

1000 
Физически и юриди-
чески лица 

20.  16 06 05 Други батерии и акумулатори 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

1000 
Физически и юриди-
чески лица 

21.  20 01 01 Хартия и картон 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да 
е от методите с кодове R1-R11 (сортиране) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

200 
Физически и юриди-
чески лица 

22.  20 01 02 Стъкло 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да 
е от методите с кодове R1-R11 (сортиране) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

200 
Физически и юриди-
чески лица 

23.  20 01 21* 
флуоресцентни тръби и други 
отпадъци,съдържащи живак 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

200 
от населението и 
фирми 

24.  20 01 23* 
Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо хлорофлуоровъглево-
дороди 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

200 
от населението и 
фирми 

25.  20 01 33* 

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

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

1000 
Физически и юриди-
чески лица 

26.  20 01 34 
Батерии и акумулатори, различни 
от упоменатите в 200133 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

1000 
Физически и юриди-
чески лица 

27.  20 01 35* 

Излязло от употреба електрическо  
и електронно оборудване, различ-
но от упоменатото в 20 01 21 и 20 
01 23, съдържащо опасни компо-
ненти 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

500 
Физически и юриди-
чески лица 

28.  20 01 36 

Излязло от употреба електрическо  
и електронно оборудване, различ-
но от упоменатото в 20 01 21 и 20 
01 23 и 20 01 35 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

500 
Физически и юриди-
чески лица 

29.  20 01 39 Пластмаси 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да 
е от методите с кодове R1-R11 (сортиране) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12. 

200 
Физически и юриди-
чески лица 

 
 
 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната на-
редба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

 

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 02 09*           

16 02 10*           

16 02 11*           

16 02 12*           

16 02 13*           
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16 02 14           

20 01 21*           

20 01 23*           

20 01 35*           

20 01 36           
 
 

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

 

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни 
батерии и акумулатори1 

Индустриални 
батерии и акумулатори1 

Портативни 
батерии и акумулатори1 

1 2 3 4 

16 06 01*    
16 06 02*    
16 06 03*    
16 06 04    
16 06 05    
20 01 33*    
20 01 34    

 
 

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по 
третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка  
Дейности, кодове  

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 Метални отпадъци 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

2000 
Физически и юридически 
лица 

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

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

2000 
Физически и юридически 
лица 

3.  12 01 04 
Прах и частици от 
цветни метали 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юридически 
лица 

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

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юридически 
лица 

5.  12 01 02 
Прах и частици от 
черни метали 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

100 
Физически и юридически 
лица 

6.  16 01 17 Черни метали 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

20000 
 физически и юридически 
лица  

7.  16 01 18 Цветни метали 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

4000 
физически и юридически 
лица  

8.  17 04 01 Мед, бронз, месинг 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

4000 
Физически и юридически 
лица 

9.  17 04 02 Алуминий 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

4000 
Физически и юридически 
лица 

10.  17 04 03 Олово 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

4000 
Физически и юридически 
лица 

11.  17 04 04 Цинк 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

4000 
Физически и юридически 
лица 

12.  17 04 05 Желязо и стомана 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

20000 
Физически и юридически 
лица 
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13.  17 04 06 Калай 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

10 
Физически и юридически 
лица 

14.  17 04 07 Смеси от метали 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

10 
Физически и юридически 
лица 

15.  17 04 11 
Кабели, различни от 
упоменатите в 170410 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

1000 
лица, регистрирани по 
търговския закон 

16.  19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

10 
Физически и юридически 
лица 

17.  19 10 02 
Отпадъци от цветни 
метали 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

10 
Физически и юридически 
лица 

18.  19 12 02 Черни метали 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

10 
Физически и юридически 
лица 

19.  19 12 03 Цветни метали 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

10 
Физически и юридически 
лица 

20.  20 01 40 Метали 

R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от 
методите с кодове R1-R11 (сортиране, нарязване) 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването на някоя от дейнос-
тите с кодове R1-R12. 

2000 
Физически и юридически 
лица 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев:   
 Директор на Регионална инспекция по 

 околната среда и водите – Хасково 


