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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-21-1803 
гр. Ст. Загора, 09.06.2016г. 
 
 
 
                                                           РЕШЕНИЕ 
 
                                                  № 13-ДО-525-00 от 09.06.2016 г. 

 
На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и във връзка със заявление № 1803 от 25.04.2016 г.  

 
 
 

 РАЗРЕШАВАМ 
 

на 
 

                                                       
 „ВЕНРЕСУРС“ ЕООД 

 
ЕИК: 203613494  

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, гр. София 1220, район Надежда, 

ул. „Илиянско шосе” № 10. 

лице, управляващо дружеството: Венелин Раймонд Коларов 

служ. тел.: 0899 141 363;  

факс: 02/926 59 59 

 
 
 
 

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

 
1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: гр. Стара Загора, област Стара Загора, община Стара Загора, ж. п. гара 
Стара Загора, част от ПИ с идентификатор № 68850.522.5226 по КК на гр. Стара Загора, с площ 
600 кв. м. 

 
 
 

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

 
   № Вид на отпадъка 1 Дейности, 

кодове 2 
 

Колич
ество 
(т./г.) 

Произход 
Код Наименование  

1 2 3 4 5 
  

  1 
02 01 04 Отпадъци от пластмаси 

/с изключение на 
опаковки/ 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, балиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 от физически и 
юридически лица 

2 03 03 08 Отпадъци от сортиране 
на хартия и картон, 
предназначени за 
рециклиране 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, балиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 от физически и 
юридически лица  

3 07 02 13 Отпадъци от пластмаси Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, балиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 от физически и 
юридически лица 

4 15 01 01 Хартиени и картонени 
опаковки  

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, балиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 от физически и 
юридически лица 

5 15 01 02 Пластмасови опаковки Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, балиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 от физически и 
юридически лица 
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6 15 01 03 Опаковки от дървесни 
материали 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

5 от физически и 
юридически лица 

7 15 01 04 Метални опаковки Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, балиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

3000 от физически и 
юридически лица 

8 15 01 05 Композитни 
/многослойни 
опаковки/ 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, балиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 от физически и 
юридически лица 

9 15 01 06 Смесени опаковки Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране, балиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

20 от физически и 
юридически лица 

10 15 01 07 Стъклени опаковки Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-R11 
/сортиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 от физически и 
юридически лица 
 

11 16 02 09* Трансформатори и 
кондензатори, 
съдържащи PCBs 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

0,5 от физически и 
юридически лица  
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12 16 02 10* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо или 
замърсено с PCBs, 
различно от 
упоменатото в 16 02 09 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

0,5 от физически и 
юридически лица 

13 16 02 11* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводо
роди, HCFC, HFC 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 от физически и 
юридически лица 

14 16 02 12* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо свободен 
азбест 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

0,5 от физически и 
юридически лица 

15 16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо опасни 
компоненти, различно 
от упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 
16 02 12 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 от физически и 
юридически лица 

16 16 02 14 Излязло от употреба 
оборудване, различно 
от упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 
16 02 13 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

50 от физически и 
юридически лица 

17 16 02 15* Опасни компоненти, 
отстранени от излязло 
от употреба оборудване 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

5 от физически и 
юридически лица 

18 16 02 16 компоненти, 
отстранени от излязло 
от употреба 
оборудване, различни 
от упоменатите в код 
16 02 15 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 от физически и 
юридически лица  

19 16 06 01* Оловни акумулаторни 
батерии 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

500 От физически и 
юридически лица  

20 16 06 02* Ni-Cd батерии Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

2 От физически и 
юридически лица  
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21 16 06 04 Алкални батерии (с 
изключение на 16 06 
03)  

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 От физически и 
юридически лица  

22 16 06 05 Други батерии и 
акумулатори 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

40 От физически и 
юридически лица  

23 17 02 02  Стъкло Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране, трошене/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

5 от физически и 
юридически лица 

24 17 02 03 Пластмаса Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране, балиране/ - 
R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

200 от физически и 
юридически лица 

25 19 12 06* Дървесни материали, 
съдържащи опасни 
вещества 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране, трошене/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

1 000 от юридически лица 

26 19 12 07 Дървесни материали, 
различни от 
упоменатите в 19 12 06 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране, трошене/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на  временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

1 000 от юридически лица 
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27 19 12 09 Минерали (например 
пясък, камъни) 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

20 000 от юридически лица 

28 19 12 11* Други отпадъци 
(включително смеси от 
материали) от 
механично третиране 
на отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

20 000 от юридически лица 

29 19 12 12 Други отпадъци 
(включително смеси от 
материали) от 
механично третиране 
на отпадъци, различни 
от упоменатите в 19 12 
11 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

1 от физически и 
юридически лица 

30 20 01 01 Хартия и картон Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране, балиране/ - 
R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 от физически и 
юридически лица,  

31 20 01 02 Стъкло Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране, балиране/ - 
R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 от физически и 
юридически лица 
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32 20 01 23* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорфлуорвъглеводоро
ди  

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 от физически и 
юридически лица 

33 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 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 от физически и 
юридически лица 

34 20 01 34 Батерии и акумулатори, 
различни от 
упоменатите в 20 01 33  

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

50 от физически и 
юридически лица 

35 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни 
компоненти 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

20 от физически и 
юридически лица 

36 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 

Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/разглобяване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

15 000 от физически и 
юридически лица 

37 20 01 39 Пластмаси Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите от R1-
R11/сортиране, балиране/ - 
R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

500 от физически и 
юридически лица 

38 20 02 01 Биоразградими 
отпадъци 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

50 от физически и 
юридически лица 
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39 20 03 07 Обемни отпадъци Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 от физически и 
юридически лица 

40 20 03 99 Битови отпадъци, 
неупоменати другаде 

Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1-R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 от физически и 
юридически лица 

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

13, ал. 1, които ще се третират: 
Код на 

отпадъка 
съгласно 

Наредбата 
по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* 
 

□ □ □ □ □ □ х □ □ □ □ 

16 02 10* 
 

□ □ □ □ □ □ х □ □ □ □ 

16 02 11* 
 

х □ □ □ □ □ □ □ □ □ х 

16 02 12* 
 

□ □ □ □ □ □ х □ □ □ □ 

16 02 13* 
 

х □ х х □ □ □ □ х □ □ 

16 02 14 
 

х х х х х □ х х х х х 

20 01 21* 
 

□ □ □ □ х х □ □ □ □ □ 

20 01 23* 
 

х □ □ □ □ □ □ □ □ □ х 

20 01 35* 
 

х □ х х □ □ □ □ х □ □ 

20 01 36 
 

х х х х х □ х х х х х 

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

се третират: 
Код на отпадъка 

съгласно Наредбата 
по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  
батерии и 

акумулатори 

Индустриални 
батерии и 

акумулатори 

Портативни  
батерии и 

акумулатори 

1 2 3 4 
 16 06 01* x x x 
 16 06 02* x x x 
 16 06 03* □ x x 
16 06 04 □ x x 
16 06 05 x x x 

  20 01 33* □ □ x 
 20 01 34 □ □ x 
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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  
 

Коли
чест
во 

(т./г.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 метални отпадъци 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

200 

От юридически 
лица по ТЗ 

2.  11 05 01 Твърд цинк Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 /рязане/ - 
R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

200 От юридически 
лица по ТЗ 

3.  12 01 01 стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

200 

От юридически 
лица по ТЗ 

4.  12 01 02 Прах и частици от 
черни метали 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

50 

От юридически 
лица по ТЗ 

5.  12 01 03 стърготини, 
стружки и изрезки 
от цветни метали 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 

От юридически 
лица по ТЗ 

6.  12 01 04 Прах и частици от 
цветни метали 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 

От юридически 
лица по ТЗ 
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7.  12 01 13 Отпадъци от 
заваряване 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране / - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

10 

От юридически 
лица по ТЗ 

8.  16 01 17 черни метали 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

5000 

От юридически 
лица по ТЗ 

9.  16 01 18 цветни метали 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

3000 

От юридически 
лица по ТЗ 

10.  17 04 01 мед,бронз,месинг 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

500 

От юридически 
лица по ТЗ 

11.  17 04 02  Алуминий 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

500 

От юридически 
лица по ТЗ 

12.  17 04 03  Олово 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 

От юридически 
лица по ТЗ 

13.  17 04 04  Цинк 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 

От юридически 
лица по ТЗ 
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14.  17 04 05 желязо и стомана 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

500 

От юридически 
лица по ТЗ 

15.  17 04 06 Калай 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 

От юридически 
лица по ТЗ 

16.  17 04 07 смеси от метали 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, разделяне/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

500 

От юридически 
лица по ТЗ 

17.   17 0411 кабели, различни 
от упоменатите в 
17 04 10 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

400 

От юридически 
лица по ТЗ 

18.  19 10 01 Отпадъци от 
желязо и стомана 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

100 

От юридически 
лица по ТЗ 

19.  19 10 02 Отпадъци от 
цветни метали 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

50 

От юридически 
лица по ТЗ 

20.  19 12 02 черни метали 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

3000 

От юридически 
лица по ТЗ 
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21.  19 12 03 цветни метали 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 

1000 

От юридически 
лица по ТЗ 

22.  20 01 40 Метали 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите от R1-R11 
/сортиране, рязане, уплътняване/ - R12; 
Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1-R12, с изключение на  
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им - R13 
 

5000
0 

От физически и 
юридически лица 

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

Дейности с ИУЕЕО: 
Съхраняването на ИУЕЕО  ще се извършва на обособена част от площадката, с непропускливо 

покритие, под навес или в затворени контейнери. Теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО ще се 
измерва с везна. 

За предварително третиране на ИУЕЕО ще се обособи част от площадката като на 
предварително третиране - разглобяване ще се подлага излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване с код 20 01 36 от следните групи и видове: 

1. Големи домакински уреди:Перални машини, сушилни за дрехи, съдомиялни машини, 
готварски печки, електрически фурни, електрически котлони, електрически отоплителни уреди; 

2. Малки домакински уреди:Прахосмукачки, други уреди за почистване, ютии, тостери, 
фритюрници, мелнички, кафе машини, везни, други малки уреди, използвани за готвене и обработка на 
храна; 

6. Електрически и електронни инструменти Бормашини; триони; шевни машини; оборудване за 
струговане, смилане, фрезоване, шлифоване, рендосване, рязане, нарязване, пробиване, перфориране, 
щанцоване, огъване или подобни процеси на обработка на дърво, метал и други материали; 
инструменти за занитване, заковаване или завинтване, или за подобна употреба, инструменти за 
заваряване, инструменти за косене или други градинарски дейности; 

7. Играчки, уреди за спорт и отдих Спортни уреди с електрически компоненти 
Предварителното третиране на ИУЕЕО ще се извършва ръчно като задължително ще се 

отстраняват компонентите, материалите и веществата в последователността, указана в Приложение № 
10 към чл. 43, ал. 1 от Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване /ДВ, 
бр.100 от 19.11.2013 г./Отпадъците, образувани при разглобаването на ИУЕЕО ще се съхраняват 
рaзделно в обособени и обозначени контейнери с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 
2/2014 г. за класификация на отпадъците и ще се предават за оползотворяване и/или обезвреждане, при 
спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и нормативните актове по прилагането 
му. При невъзможност третирането на ИУЕЕО да се извърши на площадката, същото ще бъде 
предавано на други по-големи площадки на дружеството или на лица, притежаващи документ по чл. 35 
от ЗУО за съответните кодове отпадъци и дейности с тях. 

Дейности с НУБА: 
Събраните на площадката НУБА, както и отделените при предварително третиране на ИУЕЕО 

ще се съхраняват под навес. Ще бъдат снабдени специализирани съдове - контейнери, обозначени с 
надпис: "Негодни за употреба батерии и акумулатори", отговарящи на нормативните изисквания - 
устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и осигуряващи вентилация 
на въздух. 
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Дейности с ОЧЦМ: 
На площадката ще се обособят  зони, предназначени за съхраняване и предварително третиране 

на ОЧЦМ с 24-часово видеонаблюдение и записите ще се съхраняват в нормативно указания 
едногодишен срок. ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели 
и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна 
инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително 
осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, 
всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци от 
шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и съоръжения, както и на 
металосъдържащи паметници или части или елементи от тях се съхраняват и подготвят за 
оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.Отпадъците от черни и цветни метали ще се сортират 
ръчно, както и с помощта на багер-щипка за едрогабаритните отпадъци. След сортирането 
едрогабаритните отпадъци се нарязват според техническите условия на рециклиращите предприятия. 
Рязането се извършва с газ-кислородни резачи и флексове. Използваните за рязането газове са пропан-
бутан и кислород. При необходимост от балиране ще се ползва мобилна балираща преса, която ще се 
ползва под наем. Сортирането се извършва според вида и състава на отпадъка, Черните метали се 
сортират на стомана, чугун и неръждаема стомана /Cr и Cr-Ni/. Отпадъците от черни метали се сортират 
и по размери – тежкият скрап (с дебелина над 4 мм) се разделя от лекия скрап (с дебелина до 4 мм). 
Черните метали се подлагат на допълнителна обработка /рязане/ според изискванията на фирмите – 
потребители.След механично третиране на черни метали със следните кодове и наименования: 02 01 10 
- метални отпадъци; 12 01 01 - стърготини, стружки и изрезки от черни метали;17 04 05 - желязо и 
стомана; 17 04 07 - смеси от метали; 20 01 40 - металисе получава отпадък с код 19 12 02. Цветните 
метали се сортират на мед, месинг, бронз, цинк, калай, олово, алуминий и др.След механично третиране 
на отпадъци от цветни метали със следните кодове и наименования: 02 01 10 - метални отпадъци;12 01 
03 - стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;17 04 01 - мед, бронз и месинг; 17 04 02 - 
алуминий;17 04 03 - олово;17 04 04 - цинк;17 04 06 - калай;17 04 07 - смеси от метали;17 04 11 - кабели, 
различни от упоменатите в 17 04 10;20 01 40 – метали  се получава отпадък с код 19 12 03 – цветни 
метали  
 Дейности с неопасни отпадъци: 
 Отпадъците от опаковки /метални, хартиени и пластмасови/, както и другите отпадъци от 
хартия, картон и пластмаси /технологични отпадъци от производствени дейности, от строителството 
и от административно-битови дейности ще се съхраняват на обособени места в подходащи контейнери 
и чували, ще се сортират ръчно по видове и при необходимост ще се пресоват и балират с мобилна 
преса, която ще се ползва под наем. 
 
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 и  
образувани от дейността на площадката 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; 
- да е осигурено 24- часово видеонаблюдение при дейности с отпадъци  от черни и цветни метали 
(ОЧЦМ); 
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- 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 
при дейности с ИУМПС; 
 -да са оградени и с ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях, 
фирмата, която я експлоатира, и работното време; 
-да са оборудвани с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по 
товарене и разтоварване на отпадъците; 
-да е ясно означена и да е отделена от останалите съоръжения в обекта; 
-местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци да са означени и 
разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има предвид и несъвместимостта 
на отпадъците; 
-да е пожарно обезопасена  чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители; 
-да е оборудвана  с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и временно съхраняване на 
отпадъци; 
-резервоарите да са съоръжени с обваловка с обем съгласно нормативните изисквания; 
-да е оборудвана  с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на течни отпадъци; 
-да разполага с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на 
евентуални разливи; 
-участъците, на които се разполагат течни отпадъци да са с непропускливи покрития и да са оборудвани 
със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните абсорбенти, използвани за 
ограничаване на евентуални разливи; 
-да е оборудвана  с везна за измерване на теглото на приеманите и предаваните отпадъци или договор за 
ползване на такава;  
Забранява се: 
-  смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 
-  смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни; 
- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за разделното 
събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход  и характерни свойства, както и предаването 
им на лица, които не притежават необходимото разрешение  по Закона за управление на отпадъците; 
-нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране 
на отпадъците от дейността, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци 
или отпадъци от опаковки. 
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); 
НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 
(Прилож. 5); 
4.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Дейности по събиране и съхраняване на НУБА:  
Съхраняването на НУБА да се извършва в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните 
изисквания: 
- да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и материалът от 
който са изработени да не взаимодейства с тях;  
- да осигуряват вентилация на въздух; 
- да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори"; 
- Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА. 
- съхраняването на НУБА да се извършва на  сектора на площадката отреден за тази цел; 
Дейности с ИУЕЕО: 
Излязло от употреба ЕЕО да се събира, съхранява, разглобява (при необходимост) и транспортира по 
начин, който гарантира оптимални условия за подготовката на повторната му употреба, рециклирането 
и оползотворяването му, както и улавянето на опасните вещества; 
-Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви тръби и с цел 
предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки; 
- Дейностите по Предварително третиране на ИУЕЕО, компоненти, материали и вещества от него се 
извършват по начин, който не възпрепятства пригодността на отделените от предварителното третиране 
компоненти, вещества и материали за последващата им повторна употреба, рециклиране и/или 
оползотворяване, както и повторната употреба на целите уреди.  
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-Операторите на инсталации и съоръжения, в които се извършват дейности по предварително 
третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на ИУЕЕО, трябва да осигурят 
прилагането на най-добрите налични техники. 
-Забранява се депонирането на ИУЕЕО, в т.ч. на разделно събраното ИУЕЕО, както и на отпадъците, 
получени след предварително третиране на ИУЕЕО, които подлежат на рециклиране и/или 
оползотворяване. 
-Неподлежащите на повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от 
предварително третиране на ИУЕЕО се обезвреждат съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. 
-Дейностите с  ИУЕЕО да се извършват на сектора, предназначен за тази цел; 
5. При закриването на площадката 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 наредбата по чл. 48, 
ал. 1 от  Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, ДВ.бр.53/2012 год., Наредба № 1/2014 год. – за реда 
и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 
на публичните регистри.  За отпадъците, с които се извършват дейности по третиране-R13, R12 да се 
води отчетност, съгласно образец по Приложение № 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 
публични регистри / ДВ бр.51 от  20.6.2014 г. /. 
7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 
от ЗУО,  да се представи в РИОСВ-Стара Загора  продължена/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. 
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. 
 
 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната 
среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 
 
 
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА                                  

 
Директор на РИОСВ-Стара Загора 
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