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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-185-01 от 24.04.2013 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-188 от 02.04.2013  г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14-ДО-185-00 от 27.02.2013 г. 
(поставя се номера на последното издадено разрешение) 

 

на  

„Ровотел Стийл” ООД 

 

ЕИК: 831850937 
 

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, гр. Нови Искър, район 

Нови Искър, ул. (бул.) „Кременица”, № 2,  

лице, управляващо/ представляващо дружеството/ едноличния търговец:  

Румен Здравков Биков – Управител 

служ. тел.: 02/ 971 47 68 

факс: 02/ 973 32 34 

 

електронна поща: rbikov@rovotel.com 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

A. Добавя/т се нова/и площадка/и: 

 

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

 

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

поземлен имот с планоснимачен № 40909.122.46, по кадастралната карта на гр./с./общ. 

Кърджали с обща площ на имота 53 876 кв.м., от които за площадката на дружеството ще 

бъдат използвани 1 010 кв.м. 

 



 2 

 

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

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

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности,кодове 

Количество(то

н/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 08 03 17* 

отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до  R12; 

0,5 

отфизически и 

юридически лица и от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО  

2. 13 01 11* 
синтетични хидравлични 

масла  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица, вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

3. 13 01 13* други хидравлични масла  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица, вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

4. 13 02 05* 

нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лицавкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС  

5. 13 02 08* 
други моторни, смазочни 

и масла за зъбни предавки 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лицавкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС  

6. 13 05 03* 
утайки от маслоулови-

телни шахти /колекто-ри/ 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

0,1 

от физически и 

юридически 

лицавкл. от 

разкомплек-товане 

на ИУМПС 

7. 13 07 01* 
газьол, котелно и 

дизелово гориво 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

8. 13 07 02* бензин 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

9. 13 07 03* 
Други горива 

(включително смеси) 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

10. 14 06 01* 
хлорофлуоровъглево-

дороди, HCFC, HFC 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството по 

предварително 

третиране на ИУЕЕО 

 11. 14 06 02* 

други халогенирани раз-

творители и смеси от 

разтворители 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворя-ване 

от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството по 

предварително 

третиране на ИУЕЕО 
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12. 15 01 01 
хартиени и картонени 

опаковки  

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11 (предварително 

третиране – сортиране, балиране 

и др.) 

2 000 

от физически и 

юридически лица и 

от дейността на 

площадката 

13. 15 01 02 пластмасови опаковки 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – сортиране, 

уплътняване и балиране) 

2 000 

от физически и 

юридически лица и 

от дейността на 

площадката 

14. 15 01 03 
опаковки от дървесни 

материали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12;  

100 

от физически и 

юридически лица и 

от дейността на 

площадката 

15. 15 01 04 метални опаковки 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11 (предварително 

тре-тиране – сортиране и бали-

ране) 

2 000 

от физически и 

юридически лицаи 

от дейността на 

площадката 

16. 15 01 07 стъклени опаковки 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране - напр.сортиране) 

2 000 

от физически и 

юридически лицаи от 

дейността на 

площадката 

17.  15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. масле-ни 

филтри, неупоме-нати 

другаде/, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни отпадъци  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството, вкл. от 

разкомплек-товане 

на ИУМПС – 

почистване на 

разливи и др. 

18. 16 01 03 излезли от употреба гуми 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 

200 

от физически и 

юридически лица и от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

19. 16 01 04* 
излезли от употреба 

превозни средства 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разкомплектоване) 

2 000 

от физически и 

юридически лица и 

от собствен 

автопарк 
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20. 16 01 06 

излезли от употреба 

превозни средства, които 

не съдържат течности или 

други опасни компоненти  

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разкомплектоване) 

500 

от физически и 

юридически лица и от 

собствен автопарк 

21. 16 01 07* маслени филтри 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12; 

5  

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

22. 16 01 08* 
компоненти, съдържащи 

живак 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

23. 16 01 09* 
компоненти, съдържащи 

PCBs  

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица  и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

24. 16 01 10* 

експлозивни компонен-ти 

(напр. предпазни въздушни 

възглавници) 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

  2  

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

25. 16 01 11* 
спирачни накладки, 

съдържащи азбест 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

    2  

от физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

26. 16 01 12 

спирачни накладки, 

различни от упоме-натите 

в 16 01 11* 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

  5  

от физически и 

юридически лица и от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

27. 16 01 13* спирачни течности 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица и от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

28. 16 01 14* 

антифризни течности, 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

29. 16 01 15 

антифризни течности, 

различни от упомена-тите 

в 16 01 14 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

50 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

30. 16 01 16 
резервоари за втечнени 

газове 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

5  

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

31. 16 01 19 пластмаси 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

сортиране, балиране); 

100 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 
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32. 16 01 20   стъкло 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране); 

150 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

33. 16 01 21* 

опасни компоненти, раз-

лични от упоменатите в 

кодове от 16 01 07 до 16 01 

11, 16 01 13 и 16 01 14 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

34. 16 01 22 
компоненти, неупоменати 

другаде  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

35. 16 01 99 
отпадъци, неупоменати 

другаде  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - 

R11(предварително третиране – 

сортиране) 

100 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

  36.   16 02 11* 

излязло от употреба 

оборуване, съдържащо 

хлорофлуоровъглево-

дороди, HCFC, HFC 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разглобяване); 

200 
от физически и 

юридически лица 

37. 16 02 13* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти 
(3)

, 

различно от упомена-тото 

в кодове от 16 02 09 до 16 

02 12 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разглобяване); 

200 
от физически и 

юридически лица 

38. 16 02 14 

излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодо-ве от 

16 02 09 до 16 02 13 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разглобяване) 

1 000 
от физически и 

юридически лица  
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39. 16 02 15* 

опасни  компоненти, 

отстранени от излязло от 

употреба оборуд-ване 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

сортиране) 

50 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

40. 16 02 16 

компоненти, отстра-нени 

от излязло от употреба 

оборудване, различни от 

упоме-натите в код 16 02 

15 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране) 

50 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

41. 16 05 04* 

газове в съдове под 

налягане (вкл. халони), 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

42. 16 05 05 

газове в съдове под 

налягане, различни от 

упоменатите в 16 05 04 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

43. 16 06 01* 
оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

1 000 

от физически и 

юридически лицаи 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

  44.   16 06 02* Ni - Cd батерии 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12 

200 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварител-но 

третиране на 

ИУЕЕО 

  45.     16 06 03* 
живак - съдържащи 

батерии 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

50 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварител-но 

третиране на 

ИУЕЕО 

 46. 16 06 04 
алкални батерии (с 

изключение на 16 06 03) 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

200 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварител-но 

третиране на 

ИУЕЕО 

  47. 16 06 05 
други батерии и 

акумулатори 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11(предварително 

третиране – сортиране) 

400 

от физически и 

юридически лицаи от 

предварител-но 

третиране на ИУЕЕО 

  48. 16 06 06* 

разделно събран 

електролит от батерии и 

акумулатори 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12 

0,5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплекто-ване на 

ИУМПС 
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49. 16 08 01 

отработени катализа-тори, 

съдържащи злато, сребро, 

рений, родий, паладий,  

ридийи или платина (с 

изключение на 16 08 07) 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11(предварително 

третиране – сортиране) 

15 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

50.  16 08 02* 

отработени катализато-ри 

съдържащи опасни 

преходни метали 
(4)

 или 

опасни съединения на 

преходните метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - 

R11(предварително третиране – 

сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

51. 16 08 03 

отработени катализа-тори, 

съдържащи пре-ходни 

метали или съединения на 

пре-ходни метали 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

52. 16 08 07* 

отработени катализато-ри, 

замърсени с опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лицаи 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

53. 19 12 01 хартия и картон 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11(предварително 

третиране- – сортиране, 

уплътняване и балиране) 

1 000 

от физически и 

юридически лицаи от 

механично третиране на 

отпадъците 

54. 19 12 04 пластмаса и каучук 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11 (предварително 

третиране – сортиране, 

уплътняване и балиране) 

1 000 

от физически и 

юридически лица и 

от механично 

третиране на 

отпадъците, вкл. от 

предварителното 

третиране на 

ИУЕЕО 

55. 19 12 05 стъкло 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпа-дъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11 (предварително 

третиране – сортиране); 

500 

от физически и 

юридически лица, от 

механично  

третиране на 

отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 



 8 

56. 19 12 06* 

дървесни материали, 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица, 

вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

 57.    19 12 07 

дървесни материали, 

различни  от упоме-натите в 

19 12 06 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12; 

10 

от физически и 

юридически 

лицавкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

  58. 19 12 11* 

други отпадъци (вкл. 

смеси от материали) от 

механично третиране на 

отпадъци, съдържащи 

опасни вещества  

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11(предварително 

третиране- – сортиране) 

1 000 

от физически и 

юридически лицаот 

механично  третиране 

на отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

   59. 19 12 12 

други отпадъци (вкл. 

смеси от материали) от 

механично третиране на 

отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране, рязане, 

балиране и др.) 

8 000 

от физически и 

юридически лицаот 

механично  

третиране на 

отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

    60. 20 01 01 хартия и картон 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11(предварително 

третиране – сортиране, 

уплътняване, балиране) 

3 000 

от физически и 

юридически лица  и 

отдейността на 

площадката 

61.  20 01 21* 

флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдър-

жащи живак 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица  и 

отдейността на 

площадката 

62.  20 01 23* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводо-

роди 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – разглобяване) 

200 
от физически и 

юридически лица 

63. 20 01 33* 

батерии и акуму-латори, 

включени в 16 06 01, 16 06 

02  или 16 06 03, както и 

несор-тирани батерии и 

аку-мулатори, съдържащи 

такива батерии 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – сортиране, 

разглобяване) 

100 
от физически и 

юридически лица 
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64.  20 01 34 

батерии и акумула-тори, 

различни от упоменатите 

в 20 01 33  

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – сортиране) 

200 
от физически и 

юридически лица 

65. 20 01 35* 

излязло от употреба 

електрическо и елект-

ронно оборудване, раз-

лично от упоменатото в  

20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни ком-

поненти (
3
) 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разглобяване) 

100 
от физически и 

юридически лица 

66. 20 01 36 

излязло от употреба 

електрическо и елект-

ронно оборудване, раз-

лично от упоменатото  в 

20 01 21 и 20 01 23 и  20 

01 35 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – разглобяване) 

1 000 
от физически и 

юридически лица 

67. 20 01 39 пластмаси 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размята на 

отпа-дъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране, 

уплътняване и балиране) 

500 
от физически и 

юридически лица 

 
Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, излезли 

от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за 

класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в 

съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и конкретната 

дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 

3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в 

случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, 

подлежащи на издаване на разрешение;  

4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват и 

всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се 

извършват дейности, подлежащи на издаване на регистрационен документ; 
 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по 

чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване): 
 
 

Код на отпадъка 

съгласно 

Наредбата по  

чл. 3 от ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* 

 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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16 02 11* 

 
х  □ □ □ □ □ □ □ х □ х 

16 02 12* 

 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 
х х х х □ □ х □ х х □ 

16 02 14 

 
х х х х □ □ х □ х х □ 

20 01 21* 

 
□ □ □ □ х х □ □ □ □ □ 

20 01 23* 

 
х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* 

 
х □ х х □ □ х □ □ □ □ 

20 01 36 

 
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: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за 

употреба батерии и акумулатори) 
 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни 

батерии и акумулатори
 

 

Индустриални батерии и 

акумулатори
 

Портативни 

батерии и акумулатори
 

1 2 3 4 

16 06 01* х х □ 

16 06 02* х х х 

16 06 03* □ □ х 

16 06 04 □ □ х 

16 06 05 х х х 

20 01 33* □ □ х 

20 01 34 □ □ х 
 

 

 

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

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

№ 

Вид на отпадъка  
Дейности, кодове  

Количество(тон/г

од.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 метални отпадъци  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране) 

100 
от физически и 

юридически лица  

2. 12 01 01 

стърготини, стружки и 

изрезки от черни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сор-

тиране и балиране) 

100 

от физически и 

юридически 

лица 
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3. 12 01 02 
прах и частици от черни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране на частиците от черни 

метали); 

20 

от физически и 

юридически 

лица 

4. 12 01 03      

стърготини, стружки и 

изрезки от цветни 

метали 

R13 - Съхраняване до извърш-ване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

-  Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране и балиране) 

50 

от физически и 

юридически 

лица 

5. 12 01 04      
прах и частици от 

цветни метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

-  Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - 

R11(предварително третиране – 

сортиране на частиците от цветни 

метали); 

20 

от физически и 

юридически 

лица 

6.  16 01 17 черни метали 

R13 - Съхраняване до извърш-ване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

200 

от физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплекто-

ване на ИУМПС 

7. 16 01 18 цветни метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

100 

от физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплекто-

ване на ИУМПС 

8. 17 04 01      мед, бронз, месинг 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

100 

от физически и  

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

9. 17 04 02      алуминий 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

50 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 
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10. 17 04 03      олово 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

80 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

11. 17 04 04      цинк 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

80 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

12. 17 04 05      желязо и стомана 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

300 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

13. 17 04 06      калай 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

5 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

14. 17 04 07      смеси от метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

300 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

15. 17 04 11      
кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

80 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

16. 19 10 01 
отпадъци от желязо и 

стомана 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

200 

от физически и 

юридически 

лица 
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17. 19 10 02 
отпадъци от цветни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

100 
от физически и 

юридически лица 

18. 19 12 02      черни метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

700 

от физически и 

юридически лица и 

от механично 

раздробяване на 

метални отпадъци 

19. 19 12 03      цветни метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методике с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

500 

от физически и 

юридически лица и 

от механично 

раздробяване на 

метални отпадъци 

20. 20 01 40      метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

100 
от физически и 

юридически лица  

 
 

Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация 

на отпадъците  само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО; 

2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван; 

3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в 

съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: 

сортиране, балиране и др. 

4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на 

площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи 

на издаване на разрешение;  
 
 

Б. В случай на добавяне на нова дейност, на промяна на количеството на вече разрешен 

отпадък, добавяне на нов отпадък и др. 

 

В разрешение № 14 – ДО – 185 - 00 от 27.02.2013 г. на РИОСВ Хасково в таблица 1.2., 

позиция 12, за отпадък с код 15 01 02  липсва количество на отпадъка /графа 4 на таблицата/, 

което моля да бъде коригирано и на празното място да се запише 2 000 т./ год. 
(информацията се представя във формата на буква “A”, като се включват само исканите промени за всяка 

площадка по отделно) 

 

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 14-ДO-185_00 от 27.02.2013 г. и 

издавам следното разрешение:  

 

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

 

1. Площадка № 1: 
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1.1 С местонахождение: гр.(с.) Хасково, област Хасково, община Хасково, поземлен имот 

с планоснимачен № 77195.30.24, по плана на гр. /с./ общ. Хасково, други описателни 

данни, когато имотът е извън регулация  - мест. „Джевис дере”, площ 9 185 кв.м. 

 

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

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

 

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности,кодове 

Количест

во(тон/го

д.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 08 03 17* 

отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

0,5 

от дейността на 

дружеството по 

предварително 

третиране на ИУЕЕО 

2. 13 01 11* 
синтетични 

хидравлични масла  

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

5 

от дейността на 

дружеството по 

разкомплектоване  на 

ИУМПС 

3. 13 01 13* 
други хидравлични 

масла  

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

5 

от дейността на 

дружеството по 

разкомплектоване  на 

ИУМПС 

 4. 13 02 05* 

нехлорирани мотор-ни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

5 

от дейността на 

дружеството по 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

5. 13 02 08* 

други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

5 

от дейността на 

дружеството по 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

 6. 13 05 03* 

утайки от масло-

уловителни шахти 

/колектори/ 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

0,1 

от дейността на 

дружеството по 

разкомплектоване на 

ИУМПС – почистване на 

каломаслоулови-теля 

7. 13 07 01* 
газьол, котелно и 

дизелово гориво 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

0,5 

от дейността на 

дружеството по 

разкомплектоване на 

ИУМПС  

 8. 13 07 02* бензин 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

0,5 

от дейността на 

дружеството по 

разкомплектоване на 

ИУМПС  
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9. 14 06 01* 
хлорофлуоровъглево-

дороди, HCFC, HFC 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството по 

предварително 

третиране на ИУЕЕО 

10. 14 06 02* 

други халогенирани 

разтворители и смеси 

от разтворители 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството по 

предварително 

третиране на ИУЕЕО 

11. 15 01 01 
хартиени и картонени 

опаковки  

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1-R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, балиране и др.) 

2 000 

от физически и 

юридически лица и от 

дейността на 

площадката 

12. 15 01 02 пластмасови опаковки 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране,балиране и др.) 

2 000  

от физически и 

юридически лица и от 

дейността на 

площадката 

13. 15 01 04 метални опаковки 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1-R11 

(предварително третиране – 

сортиране, балиране) 

2 000 
от физически и 

юридически лица  

14. 15 01 07 стъклени опаковки 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпа-дъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране) 

2 000 
от физически и 

юридически лица 

15.  15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. масле-

ни филтри, неупоме-

нати другаде/, кърпи за 

изтриване и пред-пазни 

облекла, замър-сени с 

опасни отпа-дъци  

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството, вкл. от 

разкомплек-товане на 

ИУМПС – почистване 

на разливи и др. 
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16. 16 01 03 
излезли от употреба 

гуми 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11; 

200 

от физически и 

юридически лица и от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

17. 16 01 04* 
излезли от употреба 

превозни средства 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпа-дъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

разкомплектоване) 

2 000 

от физически и 

юридически лица и 

собствен автопарк 

18. 16 01 06 

излезли от употреба 

превозни средства, 

които не съдържат 

течности или други 

опасни компоненти  

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпа-дъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

разкомплектоване) 

500 

от физически и 

юридически лица и 

собствен автопарк 

19. 16 01 07* маслени филтри 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11; 

1  
от разкомплектоване на 

ИУМПС 

20. 16 01 08* 
компоненти, съдържащи 

живак 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11; 

0,5  
от разкомплектоване на 

ИУМПС 

21. 16 01 09* 
компоненти, 

съдържащи PCBs  

R13 - Съхраняване до извърване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11; 

0,5  
от разкомплектоване на 

ИУМПС 

22. 16 01 10* 

експлозивни компо-

ненти  (напр. пред-

пазни въздушни въз-

главници) 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

0,5 
от разкомплектоване на 

ИУМПС 

23. 16 01 11* 
спирачни накладки, 

съдържащи азбест 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

0,5  
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

24. 16 01 12 

спирачни накладки, 

различни от упоме-

натите в 16 01 11* 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

2  
от разкомплектоване 

на ИУМПС 
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25. 16 01 13* спирачни течности 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

3  
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

26. 16 01 14* 

антифризни течности, 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

0,5 
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

27. 16 01 15 

антифризни течности, 

различни от упомена-

тите в 16 01 14 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

25  
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

28. 16 01 16 
резервоари за 

втечнени газове 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

0,5  
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

29. 16 01 19 пластмаси 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - 

R11/предварително третиране – 

сортиране, балиране и др./; 

100 
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

30. 16 01 20   стъкло 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

/предварително третиране – сор-

тиране/; 

150 

от физически и 

юридически лицаот 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

  31.   16 01 21* 

опасни компоненти, 

различни от упоме-

натите в кодове от 16 

01 07 до 16 01 11, 16 

01 13 и 16 01 14 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - 

R11/предварително третиране – 

сортиране/; 

0,5 
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

32. 16 01 22 
компоненти, 

неупоменати другаде  

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11; 

0,5 
от разкомплектоване 

на ИУМПС 



 18 

33. 16 01 99 
отпадъци, 

неупоменати другаде  

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11; 

100 
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

34. 16 02 11* 

излязло от употреба 

оборуване, съдържа-

що хлорофлуоровъг-

леводороди, HCFC, 

HFC 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

200 
от физически и 

юридически лица 

35. 16 02 13* 

излязло от употреба 

оборудване, съдър-

жащо опасни компо-

ненти 
(3)

, различно от 

упоменатото в кодове 

от 16 02 09 до 16 02 12 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

200 
от физически и 

юридически лица 

36. 16 02 14 

излязло от употреба 

оборудване, различно 

от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 

16 02 13 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

1 000 
от физически и 

юридически лица  

37. 16 02 15* 

опасни  компоненти, 

отстранени от излязло 

от употреба оборуд-

ване 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

50 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

38. 16 02 16 

компоненти, отстра-

нени от излязло от 

употреба оборудване, 

различни от упоме-

натите в код 16 02 15 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

500 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

  39. 16 05 04* 

газове в съдове под 

налягане (вкл. халони), 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

 40.   16 05 05 

газове в съдове под 

налягане, различни от 

упоменатите в 16 05 

04 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

41. 16 06 01* 
оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

1 100 

от физически и 

юридически лицаи 

от разкомплекто-

ване на ИУМПС 

42.  16 06 02* Ni - Cd батерии 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12 

500 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварител-но 

третиране на 

ИУЕЕО 
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43.   16 06 03* 
живак - съдържащи 

батерии 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12 

50 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

44. 16 06 04 

алкални батерии (с 

изключение на 16 06 

03) 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12 

200 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

45. 16 06 05 
други батерии и 

акумулатори 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12 

500 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

46. 16 06 06* 

разделно събран 

електролит от батерии 

и акумулатори 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12 

0,5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплекто-ване на 

ИУМПС 

47. 16 08 01 

отработени катали-

затори, съдържащи 

злато, сребро, рений, 

родий, паладий,  ри-

ийи или платина  (с 

изключение на 16 08 

07) 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12 

15 

от физически и 

юридически лица и 

отразкомплектоване 

на ИУМПС 

48.  16 08 02* 

отработени катализа-

тори съдържащи опас-

ни преходни метали 
(4)

 

или опасни съеди-

нения на преходните 

метали 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12 

0,5 
от разкомплектоване 

на ИУМПС 

 49.    16 08 03 

отработени катали-

затори, съдържащи 

преходни метали или 

съединения на пре-

ходни метали 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

1 

от 

разкомплектованена 

ИУМПС 

  50. 16 08 07* 

отработени катализа-

тори, замърсени с 

опасни вещества 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

0,5 

 от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

   51. 19 12 01 хартия и картон 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1-

R11(предварително третиране – 

сортиране и балиране) 

 1 000 

от физически и 

юридически лица и 

от механично 

третиране на 

отпадъци 
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    52. 19 12 04 пластмаса и каучук 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1-R11 

(предварително третиране - сор-тиране 

и балиране) 

  1 000 

от физически и 

юридически лица, от 

механично  

третиране на 

отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на 

ИУЕЕО 

53. 19 12 05 стъкло 

R12 -  Размяна на отпа-дъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1-R11 

(предварително третиране – 

сортиране);R13 - Съхраняване до 

извърш-ване на която и да е от 

операциите по оползотворяване от R1 

до  R12; 

500 

от физически и 

юридически лица, от 

механично  

третиране на 

отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

54. 19 12 06* 

дървесни материали, 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпа-дъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1-R11 

(предварително третиране – сор-

тиране) 

0,5 
от предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

55. 19 12 07 

дървесни материали, 

различни  от упоме-

натите в 19 12 06 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

10 

от предварителното 

третиране на 

ИУЕЕО 

56.  19 12 11* 

други отпадъци (вкл. 

смеси от материали) 

от механично 

третиране на 

отпадъци, съдър-жащи 

опасни вещества  

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

1 000 

от механично  

третиране на 

отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

57. 19 12 12 

други отпадъци (вкл. 

смеси от материали) 

от механично 

третиране на 

отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 

11 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

предварително третиране – (сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

8 000 

от механично  

третиране на 

отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

58. 20 01 01 хартия и картон 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1-R11 

(предварително третиране – сор-тиране 

и балиране) 

1 000 

от физически и 

юридически лица и 

отдейността на 

площадката 
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59.  20 01 21* 

флуоресцентни тръби 

и други отпадъци, 

съдържащи живак 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

    5 

от физически и 

юридически лица и 

отдейността на 

площадката при 

подмяна на негодни 

осветителни тела 

60.  20 01 23* 

излязло от употреба 

оборудване, съдър-

жащо хлорофлуоро-

въглеводороди 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сортиране, 

разкомплектоване) 

200 
от физически и 

юридически лица 

61. 20 01 33* 

батерии и акумула-

тори, включени в 16 

06 01, 16 06 02 или 16 

06 03, както и 

несорти-рани батерии 

и акуму-латори, 

съдържащи такива 

батерии 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сортиране) 

100 
от физически и 

юридически лица 

62. 20 01 34 

батерии и акумула-

тори, различни от 

упоменатите в 20 01 

33  

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сортиране) 

200 
от физически и 

юридически лица 

63. 20 01 35* 

излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборуд-

ване, различно от 

упоменатото в  20 01 

21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни 

компоненти (
3
) 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сортиране, 

разкомплектоване) 

100 
от физически и 

юридически лица 

64. 20 01 36 

излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборуд-

ване, различно от 

упоменатото  в 20 01 

21 и 20 01 23 и  20 01 

35 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 R12 - 

(предварително третиране – сор-

тиране, разкомплектоване) 

1 000 
от физически и 

юридически лица 

65. 20 01 39 пластмаси 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размята на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1-R11 

(предварително третиране – сортиране 

и балиране) 

500 
от физически и 

юридически лица 

66. 20 03 01 
смесени битови 

отпадъци 

R13 - Съхраняване до извърш-ване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; 

10 

от физически и 

юридически лица и 

от дейността на 

площадката 
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Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, излезли от 

употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за 

класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 

2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с 

§ 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: 

сортиране, балиране и др. 

3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите 

когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на 

издаване на разрешение;  

4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват и 

всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се 

извършват дейности, подлежащи на издаване на регистрационен документ; 

 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба 

по чл.13, ал. 1, които ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване): 

 

 

Код на отпадъка 

съгласно 

Наредбата по чл. 3 

от ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 

 

х □ □ □ □ □ □ □ х □ х 

16 02 12* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 

х х х х □ □ х □ х х □ 

16 02 14 

 

х х х х □ □ х х х х х 

20 01 21* 

 

□ □ □ □ х х □ □ □ □ □ 

20 01 23* 

 

х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* 

 

х □ х х □ □ х □ □ □ □ 

20 01 36 

 

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: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за 

употреба батерии и акумулатори) 

 

 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата  

по чл. 3 от ЗУО 

 

Автомобилни  

батерии и акумулатори
 

 

Индустриални батерии  

и акумулатори
 

Портативни  

батерии и  

акумулатори
 

1 2 3 4 

 16 06 01* х х □ 

 16 06 02* х х х 

 16 06 03* □ □ х 
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16 06 04 □ □ х 

16 06 05 х х х 

  20 01 33* □ □ х 

 20 01 34 □ □ х 

 

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

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

№ Вид на отпадъка  Дейности, кодове  Количество(тон/

год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 метални отпадъци  R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11  (пред-

варително третиране – сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

1 000 от физически и 

юридически лица  

2. 12 01 01 стърготини, стружки 

и изрезки от черни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сорти-ране и 

балиране) 

1 500 от физически и 

юридически 

лица 

3. 12 01 02 прах и частици от 

черни метали 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по оползот-

воряване от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване по който 

и да е от методите с кодове R1 - R11. 

5 от физически и 

юридически 

лица 

4. 12 01 03      стърготини, стружки 

и изрезки от цветни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сорти-ране и 

балиране) 

50 от физически и 

юридически 

лица 

5. 12 01 04      прах и частици от 

цветни метали 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 -  

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сорти-ране и 

балиране) 

3 от физически и 

юридически 

лица 
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6.  16 01 17 черни метали R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване  по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сор-тиране, 

рязане, балиране и др.) 

2 000 от физически  и 

юридически 

лица и от 

разкомплекто-

ване на ИУМПС 

7. 16 01 18 цветни метали R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12; R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-тиране, 

рязане, балиране и др.) 

 1 000 от физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплекто-

ване на ИУМПС 

8. 17 04 01      мед, бронз, месинг R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-тиране, 

рязане, балиране и др.) 

100                                                                                                 от физически, 

юридически 

лица и от 

строително – 

ремонтни 

дейности 

9. 17 04 02      алуминий R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 (пред-

варително третиране – сортиране, рязане, 

балиране и др.) 

50 от физически, 

юридически 

лица и от 

строително – 

ремонтни 

дейности 

10. 17 04 03      олово R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 (пред-

варително третиране – сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

100 от физически, 

юридически 

лица и от 

строително – 

ремонтни 

дейности 

11. 17 04 04      цинк R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 (пред-

варително третиране – сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

100 от физически, 

юридически 

лица и от 

строително – 

ремонтни 

дейности 

12. 17 04 05      желязо и стомана R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-тиране, 

рязане, балиране и др.) 

9 000 от физически, 

юридически 

лица и от 

строително – 

ремонтни 

дейности 
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13. 17 04 06      калай R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-тиране, 

рязане, балиране и др.) 

5 от физически, 

юридически 

лица и от 

строително – 

ремонтни 

дейности 

14. 17 04 07      смеси от метали R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-тиране, 

рязане, балиране и др.) 

300 от физически, 

юридически 

лица и от 

строително – 

ремонтни 

дейности 

15. 17 04 11      кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 (предва-

рително третиране – сортиране) 

100 от физически, 

юридически 

лица и от 

строително – 

ремонтни 

дейности 

16. 19 10 01 отпадъци от желязо 

и стомана 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 (пред-

варително третиране – сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

3 000 от физически и 

юридически 

лица 

17. 19 10 02 отпадъци от цветни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворя-ване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 (пред-

варително третиране – сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

1 000 от физически и 

юридически лица 

18. 19 12 02      черни метали R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 (пред-

варително третиране – сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

4 000 от физически, 

юридически лица  

19. 19 12 03      цветни метали R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методике с кодове R1 - R11 (пред-

варително третиране – сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

2 000 от физически, 

юридически лица и 

от механично 

раздробяване на 

метални отпадъци 
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20. 20 01 40      метали R13 - Съхраняване до извършване на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 - 

Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 (пред-

варително третиране – сортиране, 

рязане, балиране и др.) 

2 000 от физически, 

юридически лица  

 

Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на 

отпадъците  само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО; 

2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван; 

3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в съответствие с  

§ 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО, като се посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 

4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на 

площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на 

разрешение;  

 

2. Площадка № 2 

 

2.1 С местонахождение: гр.(с.) Кърджали, област Кърджали, община Кърджали,  поземлен 

имот с планоснимачен № 40909.122.46, по кадастралната карта на гр./с./общ. Кърджали с 

обща площ на имота 53 876 кв.м., от които за площадката на дружеството ще бъдат 

използвани 1 010 кв.м. 

 

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

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

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности,кодове 

Количество(то

н/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 08 03 17* 

отпадъчен тонер за 

печатане, съдържащ 

опасни вещества 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до  R12; 

0,5 

отфизически и 

юридически лица и от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО  

2. 13 01 11* 
синтетични хидравлични 

масла  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица, вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

3. 13 01 13* други хидравлични масла  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица, вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

4. 13 02 05* 

нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална 

основа 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лицавкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС  
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5. 13 02 08* 
други моторни, смазочни 

и масла за зъбни предавки 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лицавкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС  

6. 13 05 03* 
утайки от маслоулови-

телни шахти /колекто-ри/ 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

0,1 

от физически и 

юридически 

лицавкл. от 

разкомплек-товане 

на ИУМПС 

7. 13 07 01* 
газьол, котелно и 

дизелово гориво 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

8. 13 07 02* бензин 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

9. 13 07 03* 
Други горива 

(включително смеси) 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от  R1 до  R12; 
0,5 

от физически и 

юридически лица вкл. 

от разкомплек-товане 

на ИУМПС 

10. 14 06 01* 
хлорофлуоровъглево-

дороди, HCFC, HFC 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството по 

предварително 

третиране на ИУЕЕО 

11. 14 06 02* 

други халогенирани раз-

творители и смеси от 

разтворители 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворя-ване 

от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството по 

предварително 

третиране на ИУЕЕО 

12. 15 01 01 
хартиени и картонени 

опаковки  

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11 (предварително 

третиране – сортиране, балиране 

и др.) 

2 000 

от физически и 

юридически лица и 

от дейността на 

площадката 

13. 15 01 02 пластмасови опаковки 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – сортиране, 

уплътняване и балиране) 

2 000 

от физически и 

юридически лица и 

от дейността на 

площадката 

14. 15 01 03 
опаковки от дървесни 

материали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12;  

100 

от физически и 

юридически лица и 

от дейността на 

площадката 
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15. 15 01 04 метални опаковки 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11 (предварително 

тре-тиране – сортиране и бали-

ране) 

2 000 

от физически и 

юридически лицаи 

от дейността на 

площадката 

16. 15 01 07 стъклени опаковки 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране - напр.сортиране) 

2 000 

от физически и 

юридически лицаи от 

дейността на 

площадката 

17.  15 02 02* 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. масле-ни 

филтри, неупоме-нати 

другаде/, кърпи за 

изтриване и предпазни 

облекла, замърсени с 

опасни отпадъци  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от  R1 до  R12; 

2 

от дейността на 

дружеството, вкл. от 

разкомплек-товане 

на ИУМПС – 

почистване на 

разливи и др. 

18. 16 01 03 излезли от употреба гуми 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 

200 

от физически и 

юридически лица и от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

19. 16 01 04* 
излезли от употреба 

превозни средства 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разкомплектоване) 

2 000 

от физически и 

юридически лица и 

от собствен 

автопарк 

20. 16 01 06 

излезли от употреба 

превозни средства, които 

не съдържат течности или 

други опасни компоненти  

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разкомплектоване) 

500 

от физически и 

юридически лица и от 

собствен автопарк 

21. 16 01 07* маслени филтри 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12; 

5  

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 
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22. 16 01 08* 
компоненти, съдържащи 

живак 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

23. 16 01 09* 
компоненти, съдържащи 

PCBs  

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица  и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

24. 16 01 10* 

експлозивни компонен-ти 

(напр. предпазни въздушни 

възглавници) 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

2 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

25. 16 01 11* 
спирачни накладки, 

съдържащи азбест 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

2  

от физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

26. 16 01 12 

спирачни накладки, 

различни от упоме-натите 

в 16 01 11* 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

5  

от физически и 

юридически лица и от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

27. 16 01 13* спирачни течности 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица и от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

28. 16 01 14* 

антифризни течности, 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

29. 16 01 15 

антифризни течности, 

различни от упомена-тите 

в 16 01 14 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

50 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

30. 16 01 16 
резервоари за втечнени 

газове 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

5  

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

31. 16 01 19 пластмаси 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

сортиране, балиране); 

100 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 
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32. 16 01 20   стъкло 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране); 

150 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

33. 16 01 21* 

опасни компоненти, раз-

лични от упоменатите в 

кодове от 16 01 07 до 16 01 

11, 16 01 13 и 16 01 14 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

34. 16 01 22 
компоненти, неупоменати 

другаде  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

35. 16 01 99 
отпадъци, неупоменати 

другаде  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - 

R11(предварително третиране – 

сортиране) 

100 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

36. 16 02 11* 

излязло от употреба 

оборуване, съдържащо 

хлорофлуоровъглево-

дороди, HCFC, HFC 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разглобяване); 

200 
от физически и 

юридически лица 

37. 16 02 13* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

опасни компоненти 
(3)

, 

различно от упомена-тото 

в кодове от 16 02 09 до 16 

02 12 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разглобяване); 

200 
от физически и 

юридически лица 
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38. 16 02 14 

излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодо-ве от 

16 02 09 до 16 02 13 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разглобяване) 

1 000 
от физически и 

юридически лица  

39. 16 02 15* 

опасни  компоненти, 

отстранени от излязло от 

употреба оборуд-ване 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – 

сортиране) 

50 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

40. 16 02 16 

компоненти, отстра-нени 

от излязло от употреба 

оборудване, различни от 

упоме-натите в код 16 02 

15 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране) 

50 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

41. 16 05 04* 

газове в съдове под 

налягане (вкл. халони), 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

42. 16 05 05 

газове в съдове под 

налягане, различни от 

упоменатите в 16 05 04 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

43. 16 06 01* 
оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

1 000 

от физически и 

юридически лицаи 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

44.   16 06 02* Ni - Cd батерии 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12 

200 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварител-но 

третиране на 

ИУЕЕО 

45.   16 06 03* 
живак - съдържащи 

батерии 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

50 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварител-но 

третиране на 

ИУЕЕО 

46. 16 06 04 
алкални батерии (с 

изключение на 16 06 03) 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  R12; 

200 

от физически и 

юридически лицаи 

от предварител-но 

третиране на 

ИУЕЕО 



 32 

47. 16 06 05 
други батерии и 

акумулатори 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11(предварително 

третиране – сортиране) 

400 

от физически и 

юридически лицаи от 

предварител-но 

третиране на ИУЕЕО 

48. 16 06 06* 

разделно събран 

електролит от батерии и 

акумулатори 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12 

0,5 

от физически и 

юридически лицаи от 

разкомплекто-ване на 

ИУМПС 

49. 16 08 01 

отработени катализа-тори, 

съдържащи злато, сребро, 

рений, родий, паладий,  

ридийи или платина (с 

изключение на 16 08 07) 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11(предварително 

третиране – сортиране) 

15 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

50.  16 08 02* 

отработени катализато-ри 

съдържащи опасни 

преходни метали 
(4)

 или 

опасни съединения на 

преходните метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотво-ряване от R1 до  

R12;R12 -  Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - 

R11(предварително третиране – 

сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

51. 16 08 03 

отработени катализа-тори, 

съдържащи пре-ходни 

метали или съединения на 

пре-ходни метали 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лица и 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

52. 16 08 07* 

отработени катализато-ри, 

замърсени с опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране) 

5 

от физически и 

юридически лицаи 

от 

разкомплектоване 

на ИУМПС 

53. 19 12 01 хартия и картон 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11(предварително 

третиране- – сортиране, 

уплътняване и балиране) 

1 000 

от физически и 

юридически лицаи от 

механично третиране на 

отпадъците 
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54. 19 12 04 пластмаса и каучук 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11 (предварително 

третиране – сортиране, 

уплътняване и балиране) 

1 000 

от физически и 

юридически лица и 

от механично 

третиране на 

отпадъците, вкл. от 

предварителното 

третиране на 

ИУЕЕО 

55. 19 12 05 стъкло 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размяна на 

отпа-дъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11 (предварително 

третиране – сортиране); 

500 

от физически и 

юридически лица, от 

механично  

третиране на 

отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

56. 19 12 06* 

дървесни материали, 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 - Съхраняване до извърш-

ване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12; 

0,5 

от физически и 

юридически лица, 

вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

57. 19 12 07 

дървесни материали, 

различни  от упоме-натите в 

19 12 06 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от R1 до  R12; 

10 

от физически и 

юридически 

лицавкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

58. 19 12 11* 

други отпадъци (вкл. 

смеси от материали) от 

механично третиране на 

отпадъци, съдържащи 

опасни вещества  

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11(предварително 

третиране- – сортиране) 

1 000 

от физически и 

юридически лицаот 

механично  третиране 

на отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

59. 19 12 12 

други отпадъци (вкл. 

смеси от материали) от 

механично третиране на 

отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране, рязане, 

балиране и др.) 

8 000 

от физически и 

юридически лицаот 

механично  

третиране на 

отпадъци, вкл. от 

предварителното 

третиране на ИУЕЕО 

60. 20 01 01 хартия и картон 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1-R11(предварително 

третиране – сортиране, 

уплътняване, балиране) 

3 000 

от физически и 

юридически лица  и 

отдейността на 

площадката 

61.  20 01 21* 

флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдър-

жащи живак 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12; 

5 

от физически и 

юридически лица  и 

отдейността на 

площадката 
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62.  20 01 23* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводо-

роди 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – разглобяване) 

200 
от физически и 

юридически лица 

63. 20 01 33* 

батерии и акуму-латори, 

включени в 16 06 01, 16 06 

02  или 16 06 03, както и 

несор-тирани батерии и 

аку-мулатори, съдържащи 

такива батерии 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – сортиране, 

разглобяване) 

100 
от физически и 

юридически лица 

64. 20 01 34 

батерии и акумула-тори, 

различни от упоменатите 

в 20 01 33  

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – сортиране) 

200 
от физически и 

юридически лица 

65. 20 01 35* 

излязло от употреба 

електрическо и елект-

ронно оборудване, раз-

лично от упоменатото в  

20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни ком-

поненти (
3
) 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – разглобяване) 

100 
от физически и 

юридически лица 

66. 20 01 36 

излязло от употреба 

електрическо и елект-

ронно оборудване, раз-

лично от упоменатото  в 

20 01 21 и 20 01 23 и  20 

01 35 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 - Размяна на 

отпадъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1- R11 (предварително 

третиране – разглобяване) 

1 000 
от физически и 

юридически лица 

67. 20 01 39 пластмаси 

R13 - Съхраняване до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до  R12;R12 -  Размята на 

отпа-дъците за оползотворяване 

по който и да е от методите с 

кодове R1 - R11 (предварително 

третиране – сортиране, 

уплътняване и балиране) 

500 
от физически и 

юридически лица 

 
Забележки: 

5. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални опаковки, излезли 

от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

(ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за 

класификация на отпадъците, с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ); 
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6. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в 

съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се посочва и конкретната 

дейност, напр.: сортиране, балиране и др. 

7. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в 

случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, 

подлежащи на издаване на разрешение;  

8. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като се посочват и 

всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите когато на площадката с тях се 

извършват дейности, подлежащи на издаване на регистрационен документ; 
 

2.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 

13, ал. 1, които ще се третират: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване): 
 
 

Код на отпадъка 

съгласно 

Наредбата по  

чл. 3 от ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* 

 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 

 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 

 
х  □ □ □ □ □ □ □ х □ х 

16 02 12* 

 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 
х х х х □ □ х □ х х □ 

16 02 14 

 
х х х х □ □ х □ х х □ 

20 01 21* 

 
□ □ □ □ х х □ □ □ □ □ 

20 01 23* 

 
х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* 

 
х □ х х □ □ х □ □ □ □ 

20 01 36 

 
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: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с негодни за 

употреба батерии и акумулатори) 
 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни 

батерии и акумулатори
 

 

Индустриални батерии и 

акумулатори
 

Портативни 

батерии и акумулатори
 

1 2 3 4 

16 06 01* х х □ 

16 06 02* х х х 

16 06 03* □ □ х 

16 06 04 □ □ х 

16 06 05 х х х 

20 01 33* □ □ х 

20 01 34 □ □ х 
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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  

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 метални отпадъци  

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране) 

100 
от физически и 

юридически лица  

2. 12 01 01 

стърготини, стружки и 

изрезки от черни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сор-

тиране и балиране) 

100 

от физически и 

юридически 

лица 

3. 12 01 02 
прах и частици от черни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране на частиците от черни 

метали); 

20 

от физически и 

юридически 

лица 

4. 12 01 03      

стърготини, стружки и 

изрезки от цветни 

метали 

R13 - Съхраняване до извърш-ване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

-  Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране и балиране) 

50 

от физически и 

юридически 

лица 

5. 12 01 04      
прах и частици от 

цветни метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

-  Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - 

R11(предварително третиране – 

сортиране на частиците от цветни 

метали); 

20 

от физически и 

юридически 

лица 

6.  16 01 17 черни метали 

R13 - Съхраняване до извърш-ване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

200 

от физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплекто-

ване на ИУМПС 
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7. 16 01 18 цветни метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

100 

от физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплекто-

ване на ИУМПС 

8. 17 04 01      мед, бронз, месинг 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

100 

от физически и  

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

9. 17 04 02      алуминий 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

50 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

10. 17 04 03      олово 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

80 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

11. 17 04 04      цинк 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

80 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

12. 17 04 05      желязо и стомана 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

300 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 
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13. 17 04 06      калай 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

5 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

14. 17 04 07      смеси от метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

300 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

15. 17 04 11      
кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

80 

от физически и 

юридически лица и 

от строително – 

ремонтни дейности 

16. 19 10 01 
отпадъци от желязо и 

стомана 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1- R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

200 

от физически и 

юридически 

лица 

17. 19 10 02 
отпадъци от цветни 

метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

100 
от физически и 

юридически лица 

18. 19 12 02      черни метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

700 

от физически и 

юридически лица и 

от механично 

раздробяване на 

метални отпадъци 
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19. 19 12 03      цветни метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методике с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

500 

от физически и 

юридически лица и 

от механично 

раздробяване на 

метални отпадъци 

20. 20 01 40      метали 

R13 - Съхраняване до извършване 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1 до  R12;R12 

- Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите с кодове R1 - R11 

(предварително третиране – сор-

тиране, рязане, балиране и др.) 

100 
от физически и 

юридически лица  

 

Забележки: 

5. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация 

на отпадъците  само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР на ЗУО; 

6. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван; 

7. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в 

съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.: 

сортиране, балиране и др. 

8. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите когато на 

площадката с тях се извършват дейности по третиране на отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи 

на издаване на разрешение;  

 
  

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

капацитет на съоръженията  
(описват се конкретните методи и технологии за третиране на отпадъците и се посочва видът и 

капацитетът на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците за всяка площадка по отделно) 

 

На площадки с местонахождение ще се извършват следните дейности:  

- площадка №1 с местонахождение: гр.(с.) Хасково, област Хасково, община Хасково, 

поземлен имот с планоснимачен № 77195.30.24, по плана на гр. /с./ общ. Хасково, други описателни 

данни, когато имотът е извън регулация  - мест. „Джевис дере” с площ 9 185 кв.м. ; 

- площадка №2 с местонахождение: гр.(с.) Кърджали, област Кърджали, община 

Кърджали,  поземлен имот с планоснимачен № 40909.122.46, по кадастралната карта на гр./с./ общ. 

Кърджали с обща площ на имота 53 876 кв.м., от които за площадката на дружеството ще бъдат 

използвани 1 010 кв.м. 

 

ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 

 

Вид на отпадъка 
Методи и технологииза 

третиране 

Вид и капацитет 

насъоръженията и инсталациите Код Наименование 

1 2 3 4 

02 01 10 метални отпадъци  Тeзи видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

По отношение на рязането на 

отпадъци същото е т.нар. газово 

- кислородно рязане, което се 12 01 01 
стърготини, стружки и изрезки от 

черни метали 
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12 01 02 прах и частици от черни метали операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно/ механично  сортиране, при 

необходимост рязане, уплът-

няване и балиране в зависимост от 

изискванията на клиента, който 

ще получи този отпадък за 

последващо оползотворяване. 

извършва от компетентен 

персонал с т.нар. 

резаци.Уплътняване и балиране 

– извършва се с помоща на 

специализиран автомо-билен 

транспорт – камион влекач с 

„Мулти Лифт” система с 

вместимост на захващане на 

щипката около 20 куб.м. или в 

зависимост от плътността  на 

отпадъка може да бъдат 

обработени между 100 – 150т. на 

1 машиносмяна /т.е. 8 часа/ 

12 01 03 
стърготини, стружки и изрезки от 

цветни метали 

12 01 04 прах и частици от цветни метали 

12 01 03 
стърготини, стружки и изрезки от 

цветни метали 

12 01 04 прах и частици от цветни метали 

 16 01 17 черни метали 

 16 01 18 цветни метали 

Група 17 от Наредба №3 за класификацията на отпадъците - Отпадъци от строителство и събаряне (вкл. почва, изкопана 

от замърсени места) – за целите свързани със строителство и събаряне  на сгради и съоръжение дружеството разполага 

с два броя специални кранове със стрели от 27 метра за извършване на демонтаж на същите, както и компетентен 

персонал за извършване на такъв вид дейности и работа с тези съоръжения. 

17 04 01      мед, бронз, месинг 
Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от  R1 до R12.Като 

предварително третиране на тези 

отпадъци се извършват следните 

дейности – ръчно сортиране, при 

необходимост рязане, 

уплътняване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента, който ще получи този 

отпадък за последващо 

оползотворяване. 

По отношение на рязането на 

отпадъци същото е т.нар. газово - 

кислородно рязане, което се 

извършва от компе-тентен 

персонал с т.нар. 

резаци.Уплътняване и балиране – 

извършва се с помоща на 

специализиран автомобилен 

транспорт – камион влекач с 

„Мулти Лифт” система с 

вместимост на захващане на 

щипката около 20 куб.м. или в 

зависимост от плътността  на 

отпадъка може да бъдат 

обработени между 100 – 150 т. на 

1 машиносмяна /т.е. 8 часа/ 

17 04 02      алуминий 

17 04 03    олово 

17 04 04      цинк 

17 04 05      желязо и стомана 

17 04 06      калай 

17 04 07      смеси от метали 

17 04 11      
кабели, различни от упоменатите 

в 17 04 10 

  19 10 01 отпадъци от желязо и стомана Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от  R1 до R12.Като 

предварително третиране с тези 

отпадъци се извършват следните 

дейности – ръчно сортиране, при 

необходимост рязане, 

уплътняване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента, който ще получи този 

отпадък за последващо 

оползотворяване. 

По отношение на рязането на 

отпадъци същото е т.нар. газово - 

кислородно рязане, което се 

извършва от компетентен 

персонал с т.нар. 

резаци.Уплътняване и балиране – 

извършва се с помоща на 

специализиран автомобилен 

транспорт – камион влекач с 

„Мулти Лифт” система с 

вместимост на захващане на 

щипката около 20 куб.м. или в 

зависимост от плътността  на 

отпадъка може да бъдат 

обработени между 100 – 150т. на 

1 машиносмяна /т.е. 8 часа/ 

  19 10 02 отпадъци от цветни метали 

19 12 02      черни метали 
Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от  R1 до R12.Като 

предварително третиране с тези 

отпадъци се извършват следните 

дейности – ръчно сортиране, при 

необходимост рязане, 

уплътняване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента, който ще получи този 

По отношение на рязането на 

отпадъци същото е т.нар. газово - 

кислородно рязане, което се 

извършва от компетентен 

персонал с т.нар. 

резаци.Уплътняване и балиране – 

извършва се с помоща на 

специализиран автомобилен 

транспорт – камион влекач с 

„Мулти Лифт” система с 

вместимост на захващане на 

щипката около 20 куб.м. или в 

19 12 03      цветни метали 
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отпадък за последващо 

оползотворяване. 

зависимост от плътността  на 

отпадъка може да бъдат 

обработени между 100 – 150т. на 

1 машиносмяна /т.е. 8 часа/ 

20 01 40      метали 

Този вид отпадък се събира и 

съхранява на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползот-воряване 

от  R1 до R12.Като 

предварително трети-ране на този 

отпадък се извършват следните 

дейности – ръчно сортиране, при 

необходимост рязане, 

уплътняване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента, който ще получи този 

отпадък за последващо 

оползотворяване. 

По отношение на рязането на 

отпадъци същото е т.нар. газово 

- кислородно рязане, което се 

извършва от компетентен 

персонал с т.нар. 

резаци.Уплътняване и балиране 

– извършва се с помоща на 

специализиран автомо-билен 

транспорт – камион влекач с 

„Мулти Лифт” система с 

вместимост на захващане на 

щипката около 20 куб.м. или в 

зависимост от плътността  на 

отпадъка може да бъдат 

обработени между 100 – 150т. на 

1 машиносмяна /т.е. 8 часа/ 

 

ДРУГИ ОТПАДЪЦИ 

 

№ 

Вид на отпадъка 
Методи и технологииза третиране 

Вид и капацитет насъоръженията и 

инсталациите 
Код Наименование 

1 2 3 4 

1. 08 03 17* 

отпадъчен тонер за 

печатане,съдържащ опасни 

вещества 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от  R1 до R12. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва в 

специализирани съдове – 

предимно варели с вмести-мост 

до 200 л. 

2. 13 01 11* синтетични хидравлични масла 

3. 13 01 13* други хидравлични масла 

4. 13 02 05* 

нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 

5. 13 02 08* 
други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 

6. 13 05 03* 
утайки от маслоуловителни 

шахти /колектори/ 

7. 13 07 01* 
газьол, котелно и дизелово 

гориво 

8. 13 07 02* бензин 

9. 14 06 01* 
хлорофлуоровъглеводороди, 

HCFC, HFC 
Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от  R1 до R12. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва от 

специализирани за целта вакуум 

помпи. 10. 14 06 02* 

други халогенирани разтво-

рители и смеси от разтво-

рители 

11. 15 01 01 хартиени и картонени опаковки 
Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на тези отпадъци се 
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12. 15 01 02 пластмасови опаковки 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от  R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци се 

извършват следните дей-ности – 

ръчно сортиране, както и 

уплътняване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента, който ще получи този 

отпадък за последващо 

оползотворяване. 

извършва на обособени за целта 

зони на 

площадката.Уплътняването и 

балирането на тези отпадъци 

след извършената сортировка се 

извършва с помоща на две 

мобилни балир преси с капацитет 

0,8 куб.м. на час 

13. 15 01 03 
опаковки от дървесни 

материали 

Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворя-ване 

от  R1 до R12. 

Събирането и съхраня-ването на 

тези отпадъци се извършва в 

специализи-рани съдове – напр. 

пластмасови палета, варели с 

вместимост до 200 л. и др. 

14. 15 01 04 метални опаковки 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране, както и 

уплътняване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента, който ще получи този 

отпадък за последващо 

оползотворяване. 

Събирането, съхранява-нето и 

сортирането на тези отпадъци се 

извършва на обособени за целта 

зони на 

площадката.Уплътняването и 

балирането на тези отпадъци след 

извършената сортировка се 

извършва с помоща на две 

мобилни балир преси с капацитет 

0,8 куб.м. на час 

15. 15 01 07 стъклени опаковки 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране по цвят на 

стъклото при заявена от клиента 

необходимост. 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на тези отпадъци се 

извършва на обособени за целта 

зони на площадката. 

16. 15 02 02* 

абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. маслени 

филтри, неупоменати другаде/, 

кърпи за изтри-ване и 

предпазни облекла, замърсени 

с опасни отпа-дъци 

Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12. 

Събирането и съхраняването на 

този отпадък се извършва на 

обособени за целта зони на 

площадката и специали-зирани 

съдове – предимно варели с 

вместимост до 200л. 
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17. 16 01 03 излезли от употреба гуми 

Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12. 

Събирането, съхранява-нето и 

сортирането на тези отпадъци се 

извършва на обособени за целта 

зони на площадката. 

18. 16 01 04* 
излезли от употреба превозни 

средства 
Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на операцията по 

оползотворяване - R12, която в 

контретния случай е свързана с 

т.нар. предварително трети-ране – 

разкомплектоване на приетите 

ИУМПС. 

Събирането, съхранява-нето и 

разкомплектоването на тези 

отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 

площадката.Процеса на 

разкомплек-товане се извършва 

ръчно, като се изпълняват мини-

малните нормативни изиск-

вания за реда и начина на 

извършване на разкомплек-

товането. 

19. 16 01 06 

излезли от употреба превозни 

средства, които не съдържат 

течности или други опасни 

компоненти 

20. 16 01 07* маслени филтри 

Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12. 

Събирането и съхраня-ването на 

тези отпадъци се извършва в 

специализирани съдове – напр. 

пластмасови, железни палета и 

др. 

21. 16 01 08* компоненти, съдържащи живак 

22. 16 01 09* компоненти, съдържащи PCBs 

23. 16 01 10* 

експлозивни компоненти  

(напр. предпазни въздушни 

възглавници) 

24. 16 01 11* 
спирачни накладки, 

съдържащи азбест 

25. 16 01 12 
спирачни накладки, раз-лични 

от упоменатите в 16 01 11* 

26. 16 01 13* спирачни течности 

Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12. 

В процеса на разком-плектоване 

се използват т.нар. вакуум 

помпи за извличане на 

течности, в т.ч. антифризни 

течности, горива и масла с 

вместимост от 60 литра, които 

след това се съхраняват във 

специа-лизирани съдове – 

варели с вместимост от 200 л. 

27. 16 01 14* 
антифризни течности, 

съдържащи опасни вещества 

28. 16 01 15 

антифризни течности, раз-

лични от упоменатите в 16 01 

14 

29. 16 01 16 резервоари за втечнени газове 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване от 

R1 до R12. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва в 

специализирани съдове – напр. 

пластмасови, железни палета и др. 
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30. 16 01 19 пластмаси 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване от 

R1 до R12.Като предварително 

третиране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране при заявена от 

клиент необходимост. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 

площадката и в специали-зирани 

съдове – напр. пласт-масови, 

железни палета, варе-ли и др. 

31. 16 01 20 стъкло 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване от 

R1 до R12.Като предварително 

третиране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране при заявена от 

клиент необходимост. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 

площад-ката и в специали-зирани 

съдове – напр. пласт-масови, 

железни палета, варе-ли и др. 

32. 16 01 21* 

опасни компоненти, раз-лични 

от упоменатите в кодове от 16 

01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 

01 14 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12.Като предварително 

третиране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 

площадката и в специали-зирани 

съдове - напр. пласт-масови, 

железни палета, варе-ли и др. 33. 16 01 22 
компоненти, неупоменати 

другаде 

34. 16 01 99 
отпадъци, неупоменати 

другаде 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадкiте в гр. 

Хасково и гр. Кърджали до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12.Като предварително 

третиране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране и разглобяване 

само на площадката в гр. 

Кърджали. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 

площадката и в специали-зирани 

съдове - напр. пласт-масови, 

железни палета, варе-ли и др. 

35. 16 02 11* 

излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо хлоро-

флуоровъглеводороди, HCFC, 

HFC 

36. 16 02 13* 

излязло от употреба оборуд-

ване, съдържащо опасни 

компоненти (3), различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 

09 до 16 02 12 

37. 16 02 14 

излязло от употреба оборуд-

ване, различно от упомена-

тото в кодове от 16 02 09 до 16 

02 13 

38. 16 02 15* 

опасни  компоненти, от-

странени от излязло от 

употреба оборудване 

39. 16 02 16 

компоненти, отстранени от 

излязло от употреба 

оборудване, различни от 

упоменатите в код 16 02 15 

40. 16 05 04* 

газове в съдове под налягане 

(вкл. халони), съдържащи 

опасни вещества 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 
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41. 16 05 05 

газове в съдове под налягане, 

различни от упоменатите в16 

05 04 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12. 

площадката и в специали-зирани 

съдове - напр. пласт-масови, 

железни палета и/ или варели и 

др. 

42. 16 06 01* оловни акумулаторни батерии 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12.Като предварително 

третиране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 

площадката и в специали-зирани 

съдове - напр. пласт-масови, 

железни палета, варе-ли и др. 

43. 16 06 02 * Ni - Cd батерии 

44. 16 06 03* живак - съдържащи батерии 

45. 16 06 04 
алкални батерии  (с 

изключение на 16 06 03) 

46. 16 06 05 други батерии и акумулатори 

47. 16 06 06* 
разделно събран електролит от 

батерии и акумулатори 

Този отпадък се събира и 

съхранява на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от R1 до R12. 

Събирането и съхраняването на 

електролита се извършва в 

обособена за целта зона на 

площадката и в специали-зирани 

съдове - напр. варел до 

предаването му за послед-ващо 

обработка. 

48. 16 08 01 

отработени катализатори, 

съдържащи злато, сребро, 

рений, родий, паладий,  

ридийи или платина  (с 

изключение на 16 08 07) 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12.Като предварително 

третиране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 

площадката и в специали-зирани 

съдове - напр. пласт-масови, 

железни палета, варе-ли и др. 

49. 16 08 02* 

отработени катализатори 

съдържащи опасни преход-ни 

метали (4) или опасни 

съединения на преходните 

метали 

50. 16 08 03 

отработени катализатори, 

съдържащи преходни мета-ли 

или съединения на преходни 

метали 

51. 16 08 07* 
отработени катализатори, 

замърсени с опасни вещества 

52. 19 12 01 хартия и картон 
Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране, както и 

уплътняване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента. 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на този отпадък се 

извършва на обособени за целта 

зони на 

площадката.Уплътняването и 

балирането на тези отпадъци 

след извършената сортировка се 

извършва с помоща на две 

мобилни балир преси с капацитет 

0,8 куб.м. на час 

53. 19 12 04 пластмаса и каучук 
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54. 19 12 05 стъкло 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци може 

да се извършва напр. ръчно 

сортиране по цвят на стък-лото. 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на тези отпа-дъци 

се извършва на обособени за 

целта зони на площадката. 

55. 19 12 06* 
дървесни материали, 

съдържащи опасни вещества 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване от 

R1 до R12. 

Събирането и съхраняването на 

тези отпадъци се извършва на 

обособени за целта зони на 

площадката и в специали-зирани 

съдове - напр. пласт-масови, 

железни палета, варели и др. 

56. 19 12 07 
дървесни материали, различни  

от упоменатите в 19 12 06 

Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране. 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на този отпадък се 

извършва на обособени за целта 

зони на площадката и в 

специализирани съдове - напр. 

пластмасови, железни палета, 

варели и др. 

57. 19 12 11* 

други отпадъци (вкл. смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

съдържащи опасни вещест-ва 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12.Като предварително 

третиране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране, рязане и 

уплътня-ване при необходимост. 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на тези отпадъци се 

извършва на обособени за целта 

зони на площадката и/или в 

специализирани съдове - напр. 

пластмасови, железни палета, 

варели и др.По отношение на 

рязането на отпадъци същото е 

т.нар. газово - кислородно 

рязане, което се извършва от 

компетентен персонал с 

т.нар.резаци. 

58. 19 12 12 

други отпадъци (вкл. смеси от 

материали) от меха-нично 

третиране на отпа-дъци, 

различни от упоменатите в  19 

12 11 

59. 20 01 01 хартия и картон 

Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране, както и 

уплътняване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента. 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на този отпадък се 

извършва на обособени за целта 

зони на 

площадката.Уплътняването и 

балирането на тези отпадъци 

след извършената сортировка се 

извършва с помоща на две 

мобилни балир преси с капацитет 

0,8 куб.м. на час; 

60. 20 01 21* 
флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдър-жащи живак 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12. 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на този отпадък се 

извършва на обособени за целта 

зони на площадката и в 

специализирани съдове - напр. 

пластмасови, железни палета, 

варели и др. 
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61. 20 01 23* 

излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо хлоро-

флуоровъглеводороди 

Тези видове отпадъци се събират 

и съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1 до R12.Като предварително 

трети-ране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране. 

Събирането, съхраняването и 

сортирането на тези отпадъци се 

извършва на обособени за целта 

зони на площадката и в специа-

лизирани съдове - напр. 

пластмасови, железни палета, 

варели и др. 

62. 20 01 33* 

батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 01*, 16 06 

02* или 16 06 03, както и 

несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи 

такива батерии 

63. 20 01 34 

батерии и акумулатори, 

различни от упоменатите в 20 

01 33  

 64. 20 01 35* 

излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото в  20 01 21 и 20 

01 23, съдържащо опасни 

компоненти (3) 

 65. 20 01 36 

излязло от употреба 

електрическо и електронно 

оборудване, различно от 

упоменатото  в 20 01 21 и 20 

01 23 и  20 01 35 

66. 20 01 39 пластмаси 

Този вид отпадъци се събират и 

съхраняват на площадката до 

извършване на която и да е от 

операциите по оползотво-ряване 

от  R1 до R12.Като предварително 

третиране на тези отпадъци се 

извършват следните дейности – 

ръчно сортиране, както и 

уплътня-ване и балиране в 

зависимост от изискванията на 

клиента.  

Събирането, съхраняването и 

сортирането на този отпадък се 

извършва на обособени за целта 

зони на 

площадката.Уплътняването и 

балирането на тези отпадъци 

след извършената сортировка се 

извършва с помоща на две 

мобилни балир преси с 

капацитет 0,8 куб.м. на час. 

 

 

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

 


