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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 - Стара Загора 
Териториален обхват- области  Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

 

Изх. № КОС-21-2711 

гр. Ст. Загора, 07.08.2015г. 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 13-ДО-451-03 от 07.08.2015 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 № 2711/05.06.2015г и заявление № 2711/05.08.2015г 

 

 
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ  

 

РЕШЕНИЕ № 13-ДО-451-02 от 09.08.2013 г. 
 

на  

 

 

„ТРАНСМЕТАЛ” ЕООД 
 

ЕИК:112630417 

седалище и адрес на управлението: област Пазарджик, община  Велинград, гр. Велинград,  ул. “Петър 

Берон” № 47, 

лице, управляващо/представляващо дружеството/: 

 Владимир Александров Иванов 

тел.: 0888 777 028 

 

както следва: 

 

 

 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

 

А. Добавя се нова дейност /R10/-обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за 

земеделието или околната среда /оползотворяване в обратни насипи/;  

Б. Добавят се нови видове отпадъци със съответните кодове, и операции по третиране както следва в 

табл. 1.2 
 

 

 

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143 
 

Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:office@stz.riew.e-gov.bg
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        1.1  Площадка № 1: С местонахождение: област Стара Загора, община Чирпан, гр.  Чирпан, УПИ 

III, кв. 6, с обща площ  5000 кв. м. от общата площ на имота 25 000 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/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  

16 01 03 
излезли от употреба 

гуми 

 R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От физически и 

юридически 

лица 

2.  

16 06 02 * Ni-Cd батерии 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически 

лица 

3.  

16 06 03 * 
живаксъдържащи 

батерии 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 От физически и 

юридически 

лица 

4.  

16 06 04 

алкални батерии (с 

изключение на 16 06 

03) 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 От физически и 

юридически 

лица 

5.  

16 06 05 
други батерии и 

акумулатори 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 От физически и 

юридически 

лица  

6.  

17 01 01 бетон 

R 10-оползотворяване в обратни 

насипи                               

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е от 

методите с кодове R1-R-11/трошене/ 

R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

30 000 

 

 

 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

7.  

17 01 02 тухли 

R 10-оползотворяване в обратни 

насипи                               

 R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е от 

методите с кодове R1-R-

11/сортиране, трошене/ 

R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5 000 

 

 

 

 

 

 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

8.  

17 01 03 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия 

R 10-оползотворяване в обратни 

насипи                              

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване , по който и да е от 

методите с кодове R1-R-

11/сортиране,трошене/ 

 R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

9.  

17 01 06 * 

смеси от или отделни 

фракции от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 

керамични изделия, 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

2  

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 
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10.  

17 01 07 

смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

 R 10-оползоттворяване в обратни 

насипи                               

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е от 

методите с кодове R1-R-

11/сортиране,трошене/ 

R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

11.  

17 02 01 дървесен материал 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

2 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

12.  

17 02 02 стъкло 

R-12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да е от 

методите  с кодове от R1-

R12/сортиране,уплътняване-

трошене/ 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5  000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

13.  

17 02 03 пластмаса 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

2 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

14.  

17 02 04 * 

пластмаса, стъкло и 

дървесен материал, 

съдържащи или 

замърсени с опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до извършване , 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1  

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

15.  

17 03 01 * 

асфалтови смеси, 

съдържащи 

каменовъглен катран 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

2 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

16.  

17 03 02 

асфалтови смеси, 

съдържащи други 

вещества, различни от 

упоменатите в 17 03 01 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

17.  

17 03 03 * 
каменовъглен катран и 

катранени продукти 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

18.  

17 04 09 * 

метални отпадъци, 

замърсени с опасни 

вещества 

R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

100 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

19.  

17 04 10 * 

кабели, съдържащи 

масла, каменовъглен 

катран и други опасни 

вещества 

R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

100 От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

20.  

17 05 03 * 

почва и камъни, 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

21.  

17 05 04 

почва и камъни, 

различни от 

упоменатите в 17 05 03 

R-13-съхраняване до извършване , 

на която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

22.  

17 05 05 * 

изкопани земни маси, 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 
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23.  

17 05 06 

изкопани земни маси, 

различни от 

упоменатите в 17 05 05 

 R 10-оползоттворяване в обратни 

насипи                               

R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

24.  

17 05 07 * 

баластра от релсов път, 

съдържаща опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

25.  

17 05 08 

баластра от релсов път, 

различна от 

упоменатата в 17 05 07 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5000  От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

26.  

17 06 01 * 

изолационни 

материали, съдържащи 

азбест 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

27.  

17 06 03 * 

други изолационни 

материали, състоящи се 

от или съдържащи 

опасни вещества 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

28.  

17 06 04 

изолационни 

материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 

и 17 06 03 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

29.  

17 06 05 * 
строителни материали, 

съдържащи азбест 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

30.  

17 08 01 * 

строителни материали 

на основата на гипс, 

замърсени с опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

31.  

17 08 02 

строителни материали 

на основата на гипс, 

различни от 

упоменатите в 17 08 01 

R 10-оползоттворяване в обратни 

насипи                               

R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

32.  

17 09 01 * 

отпадъци от 

строителство и 

събаряне, съдържащи 

живак 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

0.5 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

33.  

17 09 02 * 

други отпадъци от 

строителство и 

събаряне, съдържащи 

PCB (например, 

съдържащи PCB 

уплътняващи 

материали, подови 

настилки на основата 

на смоли, съдържащи 

PCB, съдържащи PCB 

закрити пломбирани 

системи, съдържащи 

PCB кондензатори) 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

0.5 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

34.  

17 09 03 * 

други отпадъци от 

строителство и 

събаряне (включително 

смесени отпадъци), 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до извършване ,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

3 От ЕТ и/или 

юридически 

лица 
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35.  

17 09 04 

смесени отпадъци от 

строителство и 

събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 

17 09 02 и 17 09 03 

R 10-оползоттворяване в обратни 

насипи                               

R13-съхраняване до извършване,на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От ЕТ и/или 

юридически 

лица 

 

Отпадъци от черни и цветни метали 

36.  

17 04 11 
кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 

R12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е от 

методите с кодове R1-R-

11/сортиране, белене/ 

 

500 От ЕТ и 

юридически 

лица 

37.  

19 01 02 
черни метали, отделени 

от дънна пепел 

R13-съхраняване до извършване, на 

която и да е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

100 От ЕТ и/или 

юридически 

лица 
 

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

третират: 

 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и акумулатори 

Индустриални батерии 

и акумулатори 

Портативни  

батерии и акумулатори 

1 2 3 4 

16 06 01* □ □ □ 

16 06 02* □ X □ 

16 06 03* □ X □ 

16 06 04 □ X X 

16 06 05 □ X X 

20 01 33* □ □ □ 

20 01 34 □ □ □ 

 
II Във връзка с т. I изменям и допълвам Разрешение № 13-ДО-451-02 от 09.08.2013 г. и издавам 

следното разрешение:  

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

 

  1. Площадка № 1: 

 

      1.1. С местонахождение: област Стара Загора, община Чирпан, гр.  Чирпан, УПИ III, кв. 6, с площ  

5000 кв. м. за дейности с отпадъци от общата площ  от 25 000 кв. м. на имота. 

  

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

по третиране са посочени в следната таблица 

 
№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  13 01 13* други хидравлични 

масла  

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

2.  13 02 08* други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки  

R-13-съхраняване до 

извършване , на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

3.  13 07 01* газьол, котелно и 

дизелово гориво 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

10 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 
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4.  13 07 02* бензин R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

5.  13 07 03* други горива 

(включително смеси) 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

6.  15 01 01 хартиени и картонени 

опаковки  

R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11/сортиране и 

балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

3000 

 

От физически и 

юридически лица  

7.  15 01 02 Пластмасови опаковки R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11/сортиране и 

балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

3000 

 

От физически и 

юридически лица  

8.  15 01 03 Опаковки от дървесни 

материали 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От физически и 

юридически лица  

9.  150104 Метални опаковки 

 

R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11/сортиране и 

балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От физически и 

юридически лица  

10.  15 01 05 композитни/многослой

ни опаковки 

R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11/сортиране и 

балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

100 

 

От физически и 

юридически лица  

11.  15 01 06 

 

смесени опаковки  R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11/сортиране и 

балиране/ 

 R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

100 

 

От физически и 

юридически лица  
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12.  150107 Стъклени опаковки  R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11/сортиране и 

трошене/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5000 От физически и 

юридически лица  

13.  15 01 09 текстилни опаковки R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11/сортиране и 

балиране/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

100 

 

От физически и 

юридически лица  

14.  15 01 10* опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От физически и 

юридически лица  

15.  15 01 11* метални опаковки, 

съдържащи опасна 

твърда порьозна маса 

(например азбест), 

включително празни 

контейнери за флуиди 

под налягане 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

500 

 

От физически и 

юридически лица  

16.  

16 01 03 
излезли от употреба 

гуми 

 R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

17.  16 01 04* излезли от употреба 

превозни средства 

R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-

R12/разкомплектоване/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

10000 

Тона 

/5000 броя/ 

От физически и 

юридически лица  

18.  16 01 06 излезли от употреба 

превозни средства, 

които не съдържат 

течности или други 

опасни компоненти  

R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-

R12/разкомплектоване,рязан

е,калибриране/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

8000 

Тона 

/5000 броя/ 

От физически и 

юридически лица  

19.  16 01 07* маслени филтри R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

1 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

20.  16 01 08* компоненти, 

съдържащи живак  

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

1 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 
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21.  16 01 09* компоненти, 

съдържащи PCBs  

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

1 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

22.  16 01 10* експлозивни 

компоненти (например 

предпазни въздушни 

възглавници) 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

23.  16 01 11* спирачни накладки, 

съдържащи азбест 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

24.  16 01 12 спирачни накладки, 

различни от 

упоменатите в 16 01 11 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

25.  16 01 13* спирачни течности R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

1 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

26.  16 01 14* антифризни течности, 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

1 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

27.  16 01 15 антифризни течности, 

различни от 

упоменатите в 16 01 14 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

1 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

28.  16 01 16 резервоари за втечнени 

газове 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

29.  16 01 19 пластмаси R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-

R12/сортиране,уплътняване,

балиране/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

250 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

30.  16 01 20 стъкло R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-

R12/сортиране,уплътняване-

трошене/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

2000 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

31.  16 01 21* опасни компоненти, 

различни от 

упоменатите в кодове 

от 16 01 07 до 16 01 11, 

16 01 13 и 16 01 14 

 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

32.  16 01 22 компоненти, 

неупоменати другаде  

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 
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33.  16 01 99 отпадъци, неупоменати 

другаде  

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

34.  16 02 11* Излязло от употреба 

оборудване съдържащо 

хлорофлуоровъглеводо

роди,HCFC,HFC 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

250 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

35.  16 02 13* Излязло от употреба 

оборудване съдържащо 

опасни компоненти(3), 

различно от 

упоменатото в кодове   

16  02 09 до 16 02 13 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

 

250 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

36.  16 02 14 

 

Излязло от употреба 

оборудване , различно 

от упоменатото  в 

кодове  от 160209   

до 160213 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

250 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

37.  16 02 15* Опасни 

компоненети,отстранен

и от ИУО 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

38.  16 0216 Компоненти 

отстранени от излязло 

от употреба оборудване 

,различни от 

упоменатите в код 

160215 

R-13-съхраняване до 

извършване, на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

4 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

39.  16 06 01* Опловни акумулаторни 

батерии 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

30 

Тона 

/10 000 броя/ 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

40.  

16 06 02 * Ni-Cd батерии 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

41.  

16 06 03 * 
живаксъдържащи 

батерии 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

42.  

16 06 04 

алкални батерии (с 

изключение на 16 06 

03) 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

43.  

16 06 05 
други батерии и 

акумулатори 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От физически и 

юридически лица и 

от разкомплектоване 

на ИУМПС 

44.  

17 01 01 бетон 

R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                              

R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-

11/трошене,раздробяване/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

30 000 

 

 

 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 
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45.  

17 01 02 тухли 

R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                              

R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-

11/сортиране,трошене/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

46.  

17 01 03 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия 

 R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                              

R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-

11/сортиране,трошене/ 

 R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

47.  

17 01 06 * 

смеси от или отделни 

фракции от бетон, 

тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 

керамични изделия, 

съдържащи опасни 

вещества 

 R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

2 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

48.  

17 01 07 

смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 

изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                              

R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-

11/сортиране,трошене/ 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

49.  

17 02 01 дървесен материал 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

2 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

50.  

17 02 02 стъкло 

R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-

R12/сортиране,уплътняване-

трошене/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5  000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 
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51.  

17 02 03 пластмаса 

R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-

R12/сортиране,уплътняване,

балиране/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

2 000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

52.  

17 02 04 * 

пластмаса, стъкло и 

дървесен материал, 

съдържащи или 

замърсени с опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1  

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

53.  

17 03 01 * 

асфалтови смеси, 

съдържащи 

каменовъглен катран 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

2 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

54.  

17 03 02 

асфалтови смеси, 

съдържащи други 

вещества, различни от 

упоменатите в 17 03 01 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

55.  

17 04 09 * 

метални отпадъци, 

замърсени с опасни 

вещества 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

100 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

56.  

17 04 10 * 

кабели, съдържащи 

масла, каменовъглен 

катран и други 

опасни вещества 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да 

е от операциите по 

оползотворяване от R1-R-

12 

100 От ЕТ и/или 

юридически лица 

57.  

17 03 03 * 
каменовъглен катран и 

катранени продукти 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

58.  

17 05 03 * 

почва и камъни, 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

59.  

17 05 04 

почва и камъни, 

различни от 

упоменатите в 17 05 03 

R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                               

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

60.  

17 05 05 * 

изкопани земни маси, 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

61.  

17 05 06 

изкопани земни маси, 

различни от 

упоменатите в 17 05 05 

R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                              

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 
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62.  

17 05 07 * 

баластра от релсов път, 

съдържаща опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

63.  

17 05 08 

баластра от релсов път, 

различна от 

упоменатата в 17 05 07 

 R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                               

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5000  От ЕТ и/или 

юридически лица 

64.  

17 06 01 * 

изолационни 

материали, съдържащи 

азбест 

R-13-съхраняване до 

извършване , на която и да е 

от операциите  по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

65.  

17 06 03 * 

други изолационни 

материали, състоящи се 

от или съдържащи 

опасни вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

66.  

17 06 04 

изолационни 

материали, различни от 

упоменатите в 17 06 01 

и 17 06 03 

R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                              

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

67.  

17 06 05 * 
строителни материали, 

съдържащи азбест 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

5 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

68.  

17 08 01 * 

строителни материали 

на основата на гипс, 

замърсени с опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

1 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

69.  

17 08 02 

строителни материали 

на основата на гипс, 

различни от 

упоменатите в 17 08 01 

R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                              

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

70.  

17 09 01 * 

отпадъци от 

строителство и 

събаряне, съдържащи 

живак 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

0,5 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

71.  

17 09 02 * 

други отпадъци от 

строителство и 

събаряне, съдържащи 

PCB (например, 

съдържащи PCB 

уплътняващи 

материали, подови 

настилки на основата 

на смоли, съдържащи 

PCB, съдържащи PCB 

закрити пломбирани 

системи, съдържащи 

PCB кондензатори) 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

0.5 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 
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72.  

17 09 03 * 

други отпадъци от 

строителство и 

събаряне (включително 

смесени отпадъци), 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

3 От ЕТ и/или 

юридически лица 

73.  

17 09 04 

смесени отпадъци от 

строителство и 

събаряне, различни от 

упоменатите в 17 09 01, 

17 09 02 и 17 09 03 

R 10-оползоттворяване в 

обратни насипи                              

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

74.  19 12 01 Хартия и картон R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-R12/сортиране и 

балиране/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

1000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

75.  19 12 04 

 

Пластмаса и каучук R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-R12/сортиране и 

балиране/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

3000 От ЕТ и/или 

юридически лица 

76.  19 12 05 

 

стъкло R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

77.  19 12 06* дървесни материали, 

съдържащи опасни 

вещества 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

78.  19 12 07 дървесни материали, 

различни от 

упоменатите в 19 12 06 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

79.  19 12 08 текстилни материали R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-

R12/сортиране,уплътняване,

балиране/ 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

80.  19 12 09 минерали (например 

пясък, камъни) 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 
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81.  19 12 10 гoрими отпадъци (RDF 

–модифицирани 

горива, получени от 

отпадъци) 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

50 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

82.  19 12 11* други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества  

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

50 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

83.  19 12 12 други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, различни 

от упоменатите в 19 12 

11 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

50 

 

От ЕТ и/или 

юридически лица 

84.  20 01 01 

 

Хартия и картон R-12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който 

и да е от методите  с кодове 

от R1-R12/сортиране и 

балиране/ 

R-13-съхраняване до 

извършване , на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

1000 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

85.  20 01 02 стъкло  R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11 

 R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

1000 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

86.  20 01 08 биоразградими 

отпадъци от кухни и 

заведения за 

обществено хранене 

 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

5 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

87.  20 01 21* 

 

флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

0.5 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

88.  20 01 23* излязло от употреба 

оборудване, 

съдържащо 

хлорофлуоровъглеводо

роди 

 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

100 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 
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89.  20 01 25 хранителни масла и 

мазнини 

 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

10 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

90.  20 01 26* масла и мазнини, 

различни от 

упоменатите в 20 01 25 

 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

10 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

91.  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 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

300 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

92.  20 01 34 батерии и акумулатори, 

различни от 

упоменатите в 20 01 33  

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

300 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

93.  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) 

 

 

 

 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

300 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

94.  20 01 36 

 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване 

различно от 

упоменатото в кодове 

200121,200123 и 

200135,съдържащо 

опасни компоненти 

R-13-съхраняване до 

извършване ,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R12 

 

 

 

 

300 

 

От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

95.  20 0139 

 

пластмаси R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по 

който и да е от методите с 

кодове R1-R-11 

 R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1-R-12 

5000 От населението 

/от бита и сходни с 

тях отпадъци от 

търговски 

промишлени и 

административни 

дейности/ 

 
1.2.2. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, 

които ще се третират: 

 

Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 
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16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* х □ х □ □ х х х х х х 

16 02 14 х х х □ □ х х х х х х 

20 01 21* □ □ □ □ х □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* х □ х □ □ х х х х х х 

20 01 36 х х х □ □ х х х х х х 

 
 

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

третират: 

 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и акумулатори 

Индустриални батерии 

и акумулатори 

Портативни  

батерии и акумулатори 

1 2 3 4 

 16 06 01* х x □ 

 16 06 02* □ x □ 

 16 06 03* □ x □ 

16 06 04 □ x x 

16 06 05 □ x x 

  20 01 33* х □ □ 

 20 01 34 х □ □ 

 
 

1.1 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  

 

Коли

чест

во 

(тон/

год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10      

 

Метални 

отпадъци 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

1000 От ЕТ и/или 

юридически лица 

2.  12 01 01      

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни метали 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

800 От ЕТ и/или 

юридически лица 

3.  12 01 02      Прах и частици 

от черни метали 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

700 От ЕТ и/или 

юридически лица 
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4.  12 01 03      

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни метали 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

100 От ЕТ и/или 

юридически лица 

5.  12 01 04      

 

 

Прах и частици 

от цветни 

метали 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

100 От ЕТ и/или 

юридически лица 

6.  16 01 17      

 

Черни метали Код R 12-размяна на отпадъците 

за оползотворяване ,по който и 

да е от методите с кодове R1-R-

11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

1500 От ЕТ и/или 

юридически лица 

7.  16 01 18      

 

Цветни метали R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

100 От ЕТ и/или 

юридически лица 

8.  17 04 01      Мед, бронз, 

месинг 

 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

50 От ЕТ и/или 

юридически лица 

9.  17 04 02      Алуминий 

 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

50 От ЕТ и/или 

юридически лица 

10.  17 04 03      Олово 

 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

50 От ЕТ и/или 

юридически лица 

11.  17 04 04      Цинк 

 

 R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

50 От ЕТ и/или 

юридически лица 
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12.  17 04 05      Желязо и 

стомана 

 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

5000 От ЕТ и/или 

юридически лица 

13.  17 04 06      Калай 

 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

5 От ЕТ и/или 

юридически лица 

14.  17 04 07      Смеси от метали 

 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

500 От ЕТ и/или 

юридически лица 

15.  17 04 11      Кабели, 

различни от 

упоменатите в 

17 04 10 

 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

( сортиране, белене) 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

500 От ЕТ и/или 

юридически лица 

16.  

19 01 02 

черни метали, 

отделени от 

дънна пепел 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

100 От ЕТ и/или 

юридически лица 

17.  19 10 01      

 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана 

R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

 R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

2000 От ЕТ и/или 

юридически лица 

18.  19 10 02      

 

Отпадъци от 

цветни метали 

 R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

700 От ЕТ и/или 

юридически лица 

19.  19 12 02      

 

Черни метали R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

 R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

1500 От ЕТ и/или 

юридически лица 

20.  19 12 03      

 

Цветни метали  R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

700 От ЕТ и/или 

юридически лица 
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21.  20 01 40      

 

Метали  R 12-размяна на отпадъците за 

оползотворяване ,по който и да е 

от методите с кодове R1-R-11 

 R13-съхраняване до 

извършване,на която и да е от 

операциите по оползотворяване 

от R1-R-12 

3000 От физически и 

юридически лица 

 

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

съоръженията  

 

Площадка №1 с местонахождение:  област Стара Загора, община Чирпан, гр.  Чирпан, УПИ III, кв. 6, с 

площ  5000 кв. м.,  от общата площ 25 000 кв. м. на имота. Дейностите които се извършват на 

площадката са събиране, съхранение, третиране и на отпадъци от: ИУМПС; ИУЕЕО; НУБА; черни и 

цветни метали; строителни отпадъци; стъкло и стъклени опаковки; пластмаса и пластмасови опаковки; 

хартия и картон.  

Дейности с ОЧЦМ: В обекта са определени зони за третиране на приетите ОЧЦМ, отделени от зоната 

за третиране на останалите отпадъци. Приетите отпадъци от черни и цветни метали след претегляне се 

съхраняват, като за определени видове са осигурни контейнери. При необходимост ОЧЦМ се подлагат 

на предварителна обработка - сортиране, рязане и белене на кабели посредством белачка .  

Дейности с ИУМПС и отпадъци от ИУМПС Съхранение и ръчно разкомплектоване на  ИУМПС с 

капацитет 10 000 бр. годишно. Приетите ИУМПС (отпадъци с код 16 01 04* и 16 01 06) се съхраняват 

на обособено място на откритата асфалтова площадка. Предварителното третиране на ИУМПС се 

извършва в обособена зона за разкомплектоване на ИУМПС. Разкомплектоването ще се извършва в 

следната последователност: Отделят се оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени 

газове; Отделят се или се неутрализират потенциално експлозивните компоненти  (в т.ч. въздушни 

възглавници). Отстраняват се всички флуиди, съдържащи се в ИУМПС-горива, смазочни масла, 

антифриз, охлаждащи течности. Отделените течности се съхраняват разделно в подхоодящи съдове. 

След запълването на съдовете, ще бъдат предавани за последващо третиране. Премахват се всички 

кмпоненти. Отделят се катализаторите и маслените филтри. Отделят се металните компоненти, 

съдържащи мед, алуминий. Отделят се гумите. Отделят се големите пластмасови компоненти. Отделят 

се стъклата. Отделят се останалите компоненти-седалки и др. При разкомплектоването формирания 

отпадък с код 16 01 22 ще  се съхранява в закрит склад или на обособено място на откритата площадка. 

Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от ИУМПС се 

събират и съхраняват на обособено място на площадката до предаването им, съгласно изискванията на 

ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. На специално обособена покрита 

площадка с непропусклив под са осигурени подходящи резервоари за разделно съхраняване на 

течностите/горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии,хидравлични и др масла, охлаждащи 

течности, антифриз, спирачни течности,  получени при разкомплектоването на  ИУМПС.  

Дейности с НУБА Площадката за съхранение на НУБА са специални складови помещения. 

Доставените отпадъци след претегляне и визуален преглед се поставят в корозивноустойчиви 

контейнери. След натрупване на определени количества същите се предават на фирми, притежаващи 

документ за извършване на дейности с отпадъци въз основа на договор. 

Дейности с ИУЕЕО и отпадъци от ИУЕЕО Приетите на площадката отпадъци след претегляне и 

визуален преглед се съхраняват на определени места-в затварени контейнери, под навес или в закрити 

площи. Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от ИУЕЕО 

се събират и съхраняват на обособено място на откритата площадка и се предават на фирми, 

притежаващи документ за извършване на дейности с отпадъци съгласно изискванията на ЗУО и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

Дейности с метални опаковки Приетите метални опаковки се съхраняват на обособено място на 

откритата площадка. След сортиране и пресоване при необходимост, отпадъка се съхранява до 

предаването му за ополозотворяване на фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

Дейности със строителни отпадъци: 

Приетите строителни отпадъци се претеглят и се сортират по видове. Дружеството разполага с кантар 

за претегляне на СО. Операциите по трошене /раздробяване на строителни отпадъци ше се извършват с 

мобилна челюстна трошачка, поставена на обособено за целта място на площадката, съгласно 

изискванията на  Наредбата  за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани 
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строителни материали, приета с ПМС № 277 от 11 ноември 2012 г. и други спомагателни съоръжения в 

зависимост от приложената технология, като са предвидени количествата на входящите потоци 

отпадъци.  

Оползотворяването в обратни насипи:  Подготвените след раздробяване/ трошене инертни отпадъци 

ще се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при 

ландшафно оформление, в случаите на когато когато строителни отпадъци се използват като 

заместители на неотпадъчни материали. 

Дейности с ОПАКОВКИ Отпадъците от хартия, пастмаса и стъкло след претегляне се сортират по 

видове. Извършва се предварително третиране-сортиране, пресоване и балиране на хартиените и 

пластмасовите опаковки трошене на стъклените опаковки.  

На площадката  са предвидени  следните участъци (зони):  

- Зони за съхранение на приеманите отпадъци. Следва предварително сортираните отпадъците по вид 

на материала: бетон, керамика, асфалтобетон, смесени фракции, скални материали и др., които трябва 

да бъдат оразмерени съобразно капацитета на трошачната инсталация. Предвижда се отделна площ за 

временно съхраняване на СО, за които има съмнение за замърсяване, докато се извършат необходимите 

изпитвания и/или се организира депонирането им.  

- Зона, на която са разположени трошачната и пресевната инсталация, както и други съоръжения от 

производствения процес.  

- Зона за съхранение и товарене на готовата продукция. Обособяват се отделни зони за разделно 

съхранение с достатъчна площ в зависимост от видовете и количествата на произвежданите фракции, 

така че те да не се смесват помежду си.  

- Зона за разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като метали, хартия, 

пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.  

 

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

 

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните 

мерки в съответствие с документацията, приложена към заявлението. 

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се 

извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за 

отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, като: 

 разрешение за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО или комплексно разрешително по 

Закона за опазване на околната среда 

 регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;  

 регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за 

дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи 

разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от 

ЗУО. 

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

3.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:  

Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови дейности с устройствен 

план (ОУП, ПУП, др.) Да са оградени, обозначени, с изградена непропусклива повърхност, с осигурено 

24- часово видеонаблюдение при дейности с отпадъци  от черни и цветни метали (ОЧЦМ). Отпадъците 

да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до предаването им на други 

фирми за последващо третиране. Площадката да е с изградено пречиствателно съоръжение за 

отпадъчните води - каломаслоуловител. 

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

НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 

АКУМУЛАТОРИ (Прилож. 4) 

НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (Прилож. 3) 

НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ  

(Прилож. 5) 

НАРЕДБАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА 

РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРИЕТА С ПМС № 277 ОТ 11 НОЕМВРИ 2012 Г. 
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4.Дейностите по третиране на отпадъци да извършват в съответствие с изискванията на : 

НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 

АКУМУЛАТОРИ   

НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

(Прилож.6) 

НАРЕДБАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА 

РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ПРИЕТА С ПМС № 277 ОТ 11 НОЕМВРИ 2012 Г. 

5. При закриването на площадката/те и прекратяването на дейността да се предприемат съответните 

мерки за почистването им от приетите видове отпадъци и писмено да се уведоми  РИОСВ-Стара Загора. 

6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1  от 

04.06.2014г за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри. 

7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 

от ЗУО да предостави на РИОСВ-Ст.Загора подновена банкова гаранция за дейностите с ОЧЦМ. 

8.  В случай на прекратяване на дейността с ОЧЦМ,  писмено да се уведоми РИОСВ- Ст. Загора 3 

месеца преди  изтичане срока на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО и да се предприеме 

съответната процедура по:  А/Прекратяване  действието на разрешението за дейности с отпадъци / по 

чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО/ и/или  Б/ Изменение и/или допълнение / по чл. 73, ал. 2, ал. 3 от ЗУО/ на 

разрешението за дейности с отпадъци с изключване на дейностите с ОЧЦМ.  

Банковата гаранция следва да бъде валидна най-малко 60 дни след прекратяване на дейността с 

ОЧЦМ !!! 

9. Други условия  

9.1.  Да не се съхраняват над 50 тона общо количество опасни отпадъци на определена площадка в един 

и същ момент от време. Опасните отпадъци, събрани  от  контрагентите да се  завеждат в отчетните 

книги и своевременно да се експедират за последващо оползотворяване или рециклиране. 

Съхранението на опасни отпадъци над това количество, попада в обхвата на  т 5.5 от Приложение № 4  

към чл. 117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и  подлежи на издаване на комплексно 

разрешително. 

9.2. Операторите на площадки за разкомплектоване на излезли от употреба МПС-та да използват 

компютърна информационна система съгласно изискванията на чл. 22 от Наредбата за  ИУМПС, 

съдържаща  най-малко данните по чл. 19, ал. 2, т. 4 - 9  за  отчитане и контрол на издадените 

удостоверения за приетите автомобили. 

9.3. Дейности с Код R 10-оползотворяване в обратни насипи  на строителните отпадъци  да се 

извършват на територията на област  Стара  Загора /община Стара Загора, община Братя Даскалови, 

община Гурково, община Гълъбово, община Казанлък, община Мъглиж, община Николаево, община 

Опан, община Павел баня, община Раднево, община Чирпан;  територията на област Сливен /община 

Сливен, община Нова Загора, община Твърдица/;  територията на област Ямбол /община Ямбол, 

община Тунджа, община Болярово, община Елхово, община Стралджа/ и община Тополовград, като 

бъдат спазвани изискванията на  Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г., 

в сила от 13.11.2012 г.).  

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред Министъра на околната 

среда и водите или пред Административен съд, гр. Ст. Загора по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 
 

 

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 

Директор на РИОСВ-Стара Загора 

 

 

 

 

http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf
http://www3.moew.government.bg/files/file/Waste/cdw/NAREDBA_CDW.pdf

