
 

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 

        
 
 
                                                       РЕШЕНИЕ 
                                             
                                                 № 13-ДО-447-03 от  23.03.2018 г. 
 
 
на основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
във връзка със заявление № 950 от 22.02.2018 г. и писмо с вх .№  950/13.03.2018 г. 

 
 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ 
 
                                                 Решение № 13-ДО-447-02 от 11.08.2014 г. 

 
                                                                                на 

 
„ФЕРОЛЕКС  РЕСАЙКЪЛ” ЕООД 

 
ЕИК: 123672887 

седалище и адрес на управлението: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара 

Загора, ул. "Отец Паисий " № 14, ап.16, вх.0 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Николай Юриев Трънков- управител 

служ. тел.: 042/690374, факс: 042/690374 

електронна поща: info@ferolex.com 

 

както следва: 
 
I. Разрешават се следните промени: 
 
А/  Включване на нов отпадък с код :  
17 03 02- Асфалтови смеси, съдържащи други вещества различни от упоменатите в 17 03 01 с 
дейности с кодове R 13,  R 12  и  R 5 в количество  30 000 т. /год. 
 
Б/   Увеличаване на количеството на съществуващ разрешен отпадък с код :  
12 01 02- Прах и частици от черни метали - от 1000 т./год. -на 20 000 т./год. 
 
В/  Дейност по оползотворяване  (с код R 5- Рециклиране/ възстановяване на други 
неорганични материали)  на съществуващи разрешени отпадъци описани в следваща 
таблица : 
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1. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 
по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 
кодове  

 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 
 А 17 03 02 Асфалтови смеси, 

съдържащи други 
вещества различни от 
тупоменатите в 17 03 01 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършване, на която и 
да е от операциите по 
оползотворяване от R1 
до R12  
R12-предварителна 
обработка- 
/сортиране, смесване/ 
R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

30 000 От   
юридически 
лица 

Б 12 01 02  Прах и частици от черни 
метали 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна 
обработка /сортиране 

20 000т. От   
юридически 
лица 

1.  01 01 02 отпадъци от разкриване и 
добив на неметални полезни 
изкопаеми 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

2.  01 01 02 отпадъци от разкриване и 
добив на неметални полезни 
изкопаеми 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

3.  01 04 09 отпадъчен дребен 
чакъл/баластра и раздробени 
скални материали, различни 
от упоменатите в 01 04 07 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

4.  01 04 10 прах и прахообразни 
отпадъци,  различни от 
упоменатите в 01 04 07 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

500 От   
юридически 
лица 

5.  01 04 13 отпадъци от рязане и дялане 
на скални материали, 
различни от упоменатите в 
01 04 07 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

6.  10 01 01 сгурия, шлака и дънна пепел 
от котли (с изключение на 
пепел от котли, упомената в 
10 01 04) 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

3000 От   
юридически 
лица 

7.  10 01 02 увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

8.  10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел 
от процеси на съвместно 
изгаряне, различни от 
упоменатите в 10 01 14 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

2000 От   
юридически 
лица 

9.  10 02 01 отпадъци от преработване на 
шлака 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

3000 От   
юридически 
лица 
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10.  10 02 02 непреработвана шлака R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

3000 От   
юридически 
лица 

11.  10 02 10 нагар/окалина R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

12.  10 09 03 шлака от пещи R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

8000 От   
юридически 
лица 

13.  10 09 06 неизползвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 09 05 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

2000 От   
юридически 
лица 

14.  10 09 08 използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 09 07 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

2000 От   
юридически 
лица 

15.  10 12 08 отпадъчни керамични 
изделия, тухли, керемиди, 
плочки и строителни 
материали (след термично 
обработване ) 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

3000 От   
юридически 
лица 

16.  10 13 14 отпадъчен бетон и утайки от 
бетон 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

5000 От   
юридически 
лица 

17.  12 01 02 прах и частици от черни 
метали 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

18.  16 11 02 облицовъчни и огнеупорни 
материали на въглеродна 
основа от металургични 
процеси, различни от 
упоменатите в 16 11 01 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

19.  16 11 04 други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 
различни от упоменатите в 
16 11 03 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

20.  16 11 06 облицовъчни и огнеупорни 
материали от 
неметалургични процеси, 
различни от упоменатите в 
16 11 05 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

1000 От   
юридически 
лица 

21.  17 01 01 бетон R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

50 000 От   
юридически 
лица 

22.  17 01 02 тухли R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

5000 От   
юридически 
лица 

23.  17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

5000 От   
юридически 
лица 
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24.  17 01 07 смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия, 
различни от упоменатите в 
17 01 06 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 
 

70000 От   
юридически 
лица 

25.  17 05 04 почва и камъни, различни от 
упоменатите в 17 05 03 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

10000 От   
юридически 
лица 

26.  17 05 08 баластра от релсов път, 
различна от упоменатата в 
17 05 07 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

10000 От   
юридически 
лица 

27.  17 06 04 изолационни материали, 
различни от упоменатите в 
17 06 01 и 17 06 03 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

5000 От   
юридически 
лица 

28.  17 08 02 строителни материали на 
основата на гипс, различни 
от упоменатите в 17 08 01 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 
 

10000 От   
юридически 
лица 

29.  17 09 04 смесени отпадъци от 
строителство и събаряне, 
различни от упоменатите в 
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 
 

20000 От   
юридически 
лица 

30.  19 12 09 минерали (например: пясък, 
камъни) 

R 5 -Рециклиране/ 
възстановяване на други 
неорганични материали 

5000 От   
юридически 
лица 

 
 

Във връзка с гореизложеното изменям и допълвам Разрешение № 13-ДО-447-02 от 
11.08.2014 г. като издавам следнто разрешение :  
 
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, ул.  

«Новозагорско шоссе» № 1, УПИ № 77476.507.46 по плана на с. Хрищени с площ 6 600 кв.м. 
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 
№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  
 

Коли
чест
во 
(тон/ 
год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  160104* 
 
 
 
 

излезли от употреба 
превозни средства 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване  
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка- 
/Разкомплектоване/-R12 

200 
бр. 

От физически 
и юридически 
лица 

2.  16 01 06 
 
 
 

излезли от употреба 
превозни средства, които 
не съдържат течности или 
други опасни компоненти 

Съхранение-R13  
Предварителна обработка- 
/Разкомплектоване/-R12 
 

100 
бр. 

От физически 
и юридически 
лица 
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3.  16 02 11* 
 
 
 

излязло от употреба 
оборудване с PCBs*, 
различно от 16 02 09* 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

100 От физически 
и юридически 
лица 

4.  16 02 13* 
 
 

излязло от употреба 
оборудване съдържащо 
опасни компоненти 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

100 От физически 
и юридически 
лица 

5.  16 02 14 
 
 

излязло от употреба 
оборудване, различно от 
упоменатото в кодове от 
16 02 09* до 16 02 13* 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

150 От физически 
и юридически 
лица 

6.  16 02 15* 
 
 

опасни компоненти, 
отстранени от излязло от 
употреба оборудване 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

350 От физически 
и юридически 
лица 

7.  16 02 16 
 
 
 

компоненти, отстранени 
от излязло от употреба 
оборудване, различни от 
упоменатите в код 160215 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

200 От физически 
и юридически 
лица 

8.  16 06 01* 
 
 
 
 

оловни акумулаторни 
батерии 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица и от 
разкомплекто
ване на 
ИУМПС 

9.  16 06 04 алкални батерии  (с 
изключение на 16 06 03) 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

10.  16 06 05 
 
 
 

други батерии и 
акумулатори 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

11.  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 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

150 От физически 
и юридически 
лица 

12.  01 01 01 отпадъци от разкриване и 
добив на метални полезни 
изкопаеми  

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

13.  01 01 02 отпадъци от разкриване и 
добив на неметални 
полезни изкопаеми  

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

14.  01 03 06 отпадъци от обогатяване, 
различни от упоменатите 
в 01 03 04 и 01 03 05 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 
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15.  01 03 09 червен шлам от 
производството на 
алуминиев оксид, 
различен от отпадъците, 
упоменатите  в 0103 07 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

16.  01 04 08 отпадъчен дребен 
чакъл/баластра и 
раздробени скални 
материали, различни от 
упоменатите в 01 04 07 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване/ – трошене, 
сортиране,  разделяне) - R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

17.  01 04 09 отпадъчни пясъци и 
глини 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване/ – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

18.  01 04 10 прах и прахообразни 
отпадъци, различни от 
упоменатите в 01 04 07 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване/ – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

500 От физически 
и юридически 
лица 

19.  01 04 11 отпадъци от преработване 
на калиеви руди и 
каменна сол, различни от 
упоменатите в 01 04 07 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване/ – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

20.  01 04 13 отпадъци от рязане и 
дялане на скални 
материали, различни от 
упоменатите в 01 04 07 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване/ – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

21.  02 01 04 отпадъци от пластмаси  
(с изключение на 
опаковки) 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 
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22.  03 01 01 отпадъци от корк и 
дървесни кори  

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване- сортиране, рязане/ 
- R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

23.  03 01 05 трици, талаш, изрезки, 
парчета, дървен материал, 
талашитени плоскости и 
фурнири, различни от 
упоменатите в 03 01 04 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
рязане/- R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

24.  03 03 01 отпадъчни кори и 
дървесина 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
рязане/ R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

25.  04 02 21 отпадъци от 
необработени текстилни 
влакна 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

26.  04 02 22 отпадъци от обработени 
текстилни влакна 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

27.  06 08 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13/ 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

28.  06 10 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

29.  06 13 03 индустриални сажди Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
смесване / -R12 

500 От физически 
и юридически 
лица 

30.  07 02 13 отпадъци от пластмаси Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 
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31.  09 01 07 фотографски филми и 
фотохартия, съдържащи 
сребро или сребърни 
съединения 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – смилане, 
разделяне/- R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

32.  10 01 01 сгурия, шлака и дънна 
пепел от котли (с 
изключение на пепел от 
котли, упомената в 10 01 
04) 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
трошене,смесване/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

3000 От физически 
и юридически 
лица 

33.  10 01 02 увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
трошене смесване/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

34.  10 01 03 увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на торф и 
необработена дървесина 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
трошене смесване/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

35.  10 01 15 сгурия, шлака и дънна 
пепел от процеси на 
съвместно изгаряне, 
различни от упоменатите 
в 10 01 14 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
трошене смесване/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

36.  10 01 25 отпадъци от съхраняване 
и подготовка на гориво за 
електроцентрали, 
изгарящи въглища 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
трошене/- R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 
 

3000 От физически 
и юридически 
лица 
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37.  10 02 01 отпадъци от преработване 
на шлака 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

3000 От физически 
и юридически 
лица 

38.  10 02 02 непреработвана шлака Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 

3000 От физически 
и юридически 
лица 

39.  10 02 10 нагар/окалина Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

40.  10 05 10*     
 

дроси и леки шлаки, 
възпламеними или 
отделящи запалими 
газове   в опасни 
количества при контакт с 
вода 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12. 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

41.  10 09 06 
 

неизползвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 09 05 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

42.  

10 09 08 
 
 
 
 
 

използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 09 07 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

43.  10 10 06 неизползвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 10 05 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 
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44.  10 10 08 използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, различни от 
упоменатите в 10 10 07 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

45.  10 11 03 отпадъчни материали, на 
основата на стъклени 
влакна  

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване/ – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

46.  10 12 08 
 

отпадъчни керамични 
изделия, тухли, керемиди, 
плочки и строителни 
материали (след 
термично обработване ) 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне) - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

3000 От физически 
и юридически 
лица 

47.  10 13 14 отпадъчен бетон и утайки 
от бетон 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране,  разделяне/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

5000 От физически 
и юридически 
лица 

48.  11 02 03 отпадъци от 
производството на аноди 
за електролизни процеси 
във водна среда 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване –сортиране,  
рязане/- R12 

800 От физически 
и юридически 
лица 

49.  12 01 05 
 
 

cтърготини, стружки и 
изрезки от пластмаси 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

2000 От 
юридически 
лица 

50.  15 01 01 
 
 
 
 
 
 

хартиени и картонени 
опаковки 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от опе 
рациите по оползотворяване от R1 
до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване– сортиране, 
балиране/- R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

51.  15 01 02 
 
 
 
 
 
 

пластмасови опаковки 
 
 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от опе 
рациите по оползотворяване от R1 
до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
балиране/ - R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 
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52.  15 01 03 
 
 
 
 
 

опаковки от дървесни 
материали 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от опе 
рациите по оползотворяване от R1 
до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране/ - R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

53.  15 01 04 
 
 
 
 
 
 

метални опаковки 
 
 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от опе 
рациите по оползотворяване от R1 
до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
балиране/ - R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

54.  15 01 05 
 
 
 
 
 
 

композитни/многослойни 
опаковки 
 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от опе 
рациите по оползотворяване от R1 
до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
балиране/ - R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

55.  15 01 06 
 
 
 
 
 
 

смесени опаковки 
 
 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от опе 
рациите по оползотворяване от R1 
до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
балиране/ - R12 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

56.  15 01 07 стъклени опаковки Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от опе 
рациите по оползотворяване от R1 
до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – сортиране, 
трошене/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

57.  15 02 02* абсорбенти, филтърни 
материали (включително 
маслени филтри, 
неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

100 От физически 
и юридически 
лица 

58.  15 02 03 абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

100 От физически 
и юридически 
лица 

59.  16 01 03 
 
 

излезли от употреба гуми 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

2500 От физически 
и юридически 
лица 

60.  16 01 19 
 
 

Пластмаси 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12 предварителна обработка 
/сортиране/ 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

61.  16 01 20 стъкло R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране,трошене/  

1000 От физически 
и юридически 
лица 
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62.  16 01 22 
 
 

компоненти, неупоменати 
другаде 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

500 От физически 
и юридически 
лица 

63.  16 01 99 
 
 

отпадъци, неупоменати 
другаде 

R 13 -Съхраняване  
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

64.  16 03 04 
 
 

неорганични отпадъци, 
различни от упоменатите 
в 16 03 03 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

65.  16 11 02 облицовъчни и 
огнеупорни материали на 
въглеродна основа от 
металургични процеси, 
различни от упоменатите 
в 16 11 01 

R 13 -Съхраняване  
R12 -предварителна обработка 
/сортиране/  
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

66.  16 11 04 други облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
металургични процеси, 
различни от упоменатите 
в 16 11 03 

R 13 -Съхраняване  
R12 предварителна обработка 
/сортиране/  
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

67.  
16 11 06 
 
 
 

облицовъчни и 
огнеупорни материали от 
неметалургични процеси, 
различни от упоменатите 
в 16 11 05 

R 13 -Съхраняване  
R12 -предварителна обработка 
/сортиране/  
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

68.  17 01 01 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бетон Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване– трошене, 
сортиране/-  R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

50 000 От физически 
и юридически 
лица 

69.  17 01 02 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тухли 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване– трошене, 
сортиране) -R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

5000 От физически 
и юридически 
лица 

70.  17 01 03 
 
 
 
 
 
 
 
 

керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране -R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

5000 От физически 
и юридически 
лица 
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71.  
17 01 07 
 
 
 
 
 
 
 
 

смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 
изделия, различни от 
упоменатите в 17 01 06 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 
 

70 
000 

От физически 
и юридически 
лица 

72.  17 02 01 
 
 

дървесен материал 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12 -предварителна обработка 
/сортиране/ 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

73.  17 02 02 стъкло R 13 -Съхраняване  
R12 -предварителна обработка 
/сортиране/  
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

74.  17 02 03 
 
 

Пластмаса 
 

R 13 -Съхраняване  
R 12 -предварителна обработка 
/сортиране/  
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

75.  17 05 04 
 
 
 
 
 
 
 

почва и камъни, различни 
от упоменатите в 17 05 03 
 
 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

1000
0 

От физически 
и юридически 
лица 

76.  17 05 06 
 
 
 

изкопани земни маси, 
различни от упоменатите 
в 17 05 05 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

15 
000 

От физически 
и юридически 
лица 

77.  
17 05 08 
 
 
 
 
 
 
 

баластра от релсов път, 
различна от упоменатата 
в 17 05 07 
 
 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 
 

1000
0 

От физически 
и юридически 
лица 

78.  
17 06 04 
 
 
 
 
 
 
 

изолационни материали, 
различни от упоменатите 
в 17 06 01 и 17 06 03 
 
 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 
 

5000 От физически 
и юридически 
лица 
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79.  17 08 02 
 
 
 
 
 
 
 

строителни материали на 
основата на гипс, 
различни от упоменатите 
в 17 08 01 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

10 
000 

От физически 
и юридически 
лица 

80.  17 09 04 
 
 
 
 
 
 
 

смесени отпадъци от 
строителство и събаряне, 
различни от упоменатите 
в 17 09 01, 17 09 02 и  
17 09 03 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване-  трошене, 
сортиране/ - R12  
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

2000
0 

От физически 
и юридически 
лица 

81.  19 12 01 
 
 

хартия и картон 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12 предварителна обработка 
/сортиране, балиране/ 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

82.  19 12 04 
 
 
 
 
 

пластмаса и каучук 
 
 
 
 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване– 
пресортиране/ -R12 

5000 От физически 
и юридически 
лица 

83.  19 12 05 стъкло Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване –/ трошене, 
сортиране/ - R12 

3000 От физически 
и юридически 
лица 

84.  19 12 07 
 

дървесни материали, 
различни от упоменатите 
в 19 12 06 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване- сортиране/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

85.  19 12 08 текстилни материали Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване–сортиране/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

86.  19 12 09 
 

минерали (например 
пясък, камъни) 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране/ - R12 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

5000 От физически 
и юридически 
лица 
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87.  19 12 10 гoрими отпадъци (RDF –
модифицирани горива, 
получени от отпадъци) 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

88.  19 12 12 
 
 
 
 
 

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

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / преди 
оползотворяване – трошене, 
сортиране/ - R12 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

89.  20 01 01 
 
 

хартия и картон 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, балиране/ 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

90.  20 01 38 дървесни материали, 
различни от упоменатите 
в 20 01 37 

R 13 -Съхраняване  
R12 предварителна обработка 
/сортиране / 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

91.  20 01 39 
 
 
 

Пластмаси 
 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12 -предварителна обработка 
/сортиране / 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

92.  01 03 04* отпадъци, генериращи 
киселини, от обогатяване 
на сулфидни руди 

Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

93.  01 04 07* отпадъци от физично и 
химично преработване на 
неметални полезни 
изкопаеми, съдържащи 
опасни вещества 

Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

94.  01 04 12 отпадъци от преработване 
и други отпадъци от 
промиване и пречистване 
на полезни изкопаеми, 
различни от упоменатите 
в 01 04 07 и 01 04 11 

Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

95.  02 01 08* агрохимични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

96.  02 07 01 отпадъци от измиване, 
почистване и механично 
раздробяване на суровини 

Предварително третиране  
/сортиране/ -R12 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

97.  03 01 04* трици, талаш, изрезки, 
парчета, дървен материал, 
талашитени плоскости и 
фурнири, съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код 
/сортиране, рязане, балиране / -R12 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

98.  03 03 07 механично отделени 
отпадъци от  процеса на 
получаване на целулоза 
чрез развлакняване на 
отпадъчна хартия и 
картон 

Предварително третиране 
/сортиране, рязане, балиране/ -R12 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

99.  03 03 08 отпадъци от сортиране на 
хартия и картон, 
предназначени за 
рециклиране 

Предварително третиране 
/сортиране, рязане, балиране / -R12; 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 
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100   04 02 16* багрила и пигменти, 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране 
/опаковане, смесване /- R12 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

101   05 01 03* дънни утайки от 
резервоари 

Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

102   05 01 05* разливи от нефт и 
нефтопродукти 

Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

103   05 01 06* утайки от нефтопродукти, 
получени от дейности по 
поддръжка на инсталации 
или оборудване 

Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

104   05 01 17 битум Предварително третиране  
/смесване /- R12 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

105   05 06 01* кисели катрани Предварително третиране -
/смесване/- R12; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

106   05 06 03* други катрани Предварително третиране - 
/смесване/- R12; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

107   05 06 04 отпадъци от охлаждащи 
колони 

Предварително третиране код 
R12/смесване/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

108   06 01 01* сярна и серниста 
киселина 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

109   06 01 02* солна киселина Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

110   06 01 03* флуороводородна 
киселина 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

111   06 01 04* фосфорна и фосфориста 
киселина 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

112   06 01 05* азотна и азотиста 
киселина 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

113   06 01 06* други киселини Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

114   06 01 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

115   06 02 01* калциев хидроксид  Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

116   06 02 03* амониев хидроксид   Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

117   06 02 04* натриев и калиев 
хидроксид 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 
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118   06 02 05* други основи Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

119   06 02 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

120   06 03 11* твърди соли и разтвори, 
съдържащи цианиди 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

121   06 03 13* твърди соли и разтвори, 
съдържащи тежки метали 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

122   06 03 14 твърди соли и разтвори, 
различни от упоменатите 
в 06 03 11 и 06 03 13 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

123   06 03 15* метални оксиди, 
съдържащи тежки метали 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

124   06 03 16 метални оксиди, различни 
от упоменатите в 06 03 15 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

125   06 03 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

126   06 04 03* отпадъци, съдържащи 
арсен 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

127   06 04 04* отпадъци, съдържащи 
живак 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

128   06 04 05* отпадъци, съдържащи 
други тежки метали 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

129   06 04 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

130   06 05 02* утайки от пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на образуване, 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

131   06 05 03 утайки от пречистване на 
отпадъчни води на 
мястото на образуване, 
различни от упоменатите 
в 06 05 02 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване /; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

132   06 09 02 шлака, съдържаща 
фосфор  

Предварително третиране код R12 
 / трошене, сортиране, разделяне /; 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

133   06 09 03* отпадъци от реакции на 
основата на калций, 
съдържащи или 
замърсени с опасни 
вещества   

Предварително третиране -R12 
/сортиране, смесване, разделяне /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 
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134   06 09 04 отпадъци от реакции на 
основата на калций, 
различни от упоменатите 
в 06 09 03 

Предварително третиране код R12  
/сортиране, смесване, разделяне /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

135   06 09 99 отпадъци, неупоменати 
другаде 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

136   06 10 02* отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12  
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

137   06 11 01 отпадъци от реакции на 
основата на калций при 
производството на 
титанов диоксид 

Предварително третиране код -R12  
/сортиране, смесване, разделяне / 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

138   06 11 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Предварително третиране код R12- 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

139   06 13 01* неорганични препарати за 
растителна защита, 
консерванти за дървесина 
и други биоциди  

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/ 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

140   06 13 02* отработен активен въглен 
(с изключение на 06 07 
02) 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

141   06 13 05* сажди/нагар Предварително третиране код R12 , 
/сортиране, трошене,смесване /; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

142   08 01 16 утайки от водни разтвори, 
съдържащи бои или 
лакове, различни от 
упоменатите в 08 01 15 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

143   08 01 20 водни суспензии, 
съдържащи бои или 
лакове, различни от 
упоменатите в 08 01 19 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване / 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

144   08 03 12* отпадъчни печатарски 
мастила, съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

145   08 03 13 отпадъчни печатарски 
мастила, различни от 
упоменатите в 08 03 12 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

146   08 03 14* утайки от печатарски 
мастила, съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

147   08 03 15 утайки от печатарски 
мастила, различни от 
упоменатите в 08 03 14 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/;; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

148   08 03 17* отпадъчен тонер за 
печатане, съдържащ 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

1500 От физически 
и юридически 
лица 

149   08 03 18 отпадъчен тонер за 
печатане, различен от 
упоменатия в 08 03 17 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/ 
Съхраняване- R13 

1500 От физически 
и юридически 
лица 
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150   09 01 01* разтвори от проявител и 
активатор на водна 
основа 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/ 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

151   09 01 02* разтвори от офсетов 
проявител на водна 
основа 

Предварително третиране код 
R12/сортиране, смесване, 
разделяне/;; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

152   09 01 03* разтвори от проявител на 
основата на разтворители 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/;; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

153   09 01 04* фиксиращи разтвори Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/ 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

154   09 01 05* избелващи разтвори и 
избелващи фиксиращи 
разтвори 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/ 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

155   09 01 06* отпадъци, съдържащи 
сребро от обработване на 
фотографски отпадъци на 
мястото на образуване  

Предварително третиране код-R12 
/сортиране, смесване, разделяне/ 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

156   09 01 08 фотографски филми и 
фотохартия, 
несъдържащи сребро или 
сребърни съединения 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

157   09 01 13* отпадъчни водни 
разтвори от регенериранe 
на сребро на мястото на 
образуване, различни от 
упоменатите в 09 01 06 

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

158   09 01 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Предварително третиране код R12 
/сортиране, смесване, разделяне/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

159   10 01 13* увлечена/летяща  пепел 
от емулгирани 
въглеводороди, 
използвани като гориво 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

160   10 01 14* сгурия, шлака и дънна 
пепел от процеси на 
съвместно изгаряне, 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

161   10 01 16* увлечена/летяща пепел от 
процеси на съвместно 
изгаряне, съдържаща 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

162   10 03 02 аноден скрап Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

163   10 03 04* шлаки от първия етап на 
производство 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

164   10 03 05 отпадъчен алуминиев 
оксид 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 
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165   10 03 08* солеви шлаки от втория 
етап на производство  

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

166   10 03 09* черни дроси/шлаки от 
втория етап на 
производство  

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

167   10 04 01* шлаки от първия и втория 
етап на производство 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

168   10 04 02* дроси и леки шлаки от 
първия и втория етап на 
производство 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

169   10 05 01 шлаки от първия и втория 
етап на производство 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

170   10 06 01 шлаки от първия и втория 
етап на производство 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

171   10 06 02 дроси и леки фракции от 
първия и втория етап на 
производство 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

172   10 07 01 шлаки от първия и втория 
етап на производство 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

173   10 07 02 дроси и леки шлаки от 
първия и втория етап на 
производство 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

174   10 07 03 твърди отпадъци от 
пречистване на газове 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

175   10 07 04 други частици и прах Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

176   10 07 05 утайки и филтърен кек от 
пречистване на газове 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

177   10 07 07* отпадъци от пречистване 
на охлаждащи води, 
съдържащи масло 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

178   10 07 08 отпадъци от пречистване 
на охлаждащи води, 
различни от упоменатите 
в 10 07 07 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 
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179   10 07 99 отпадъци, неупоменати 
другаде  

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

180   10 08 04 частици и прах Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

181   10 08 09 други шлаки Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

182   10 09 03 шлака от пещи Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

500 От физически 
и юридически 
лица 

183   10 09 05* неизползвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

184   10 09 07* използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

185   10 10 03 шлака от пещи Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

186   10 10 05* неизползвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

187   10 10 07* използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици и 
пресформи, съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

188   10 11 10 отпадъчна смес преди 
термично обработване, 
различна от упоменатата 
в 10 11 09 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

189   10 11 11* отпадъчно стъкло под 
форма на малки частици 
и стъклен прах, 
съдържащо тежки метали 
(например от катодни 
електроннолъчеви тръби) 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 
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190   10 12 01 отпадъчна смес преди 
термично обработване 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

191   10 12 06 отпадъчни леярски форми Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

192   10 13 01 отпадъчна смес преди 
термично обработване 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

193   10 13 09* отпадъци от производство 
на азбесто-цимент, 
съдържащи азбест 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

194   10 13 10 отпадъци от производство 
на азбесто-цимент, 
различни от упоменатите 
в 10 13 09 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

195   10 13 11 отпадъци от композитни 
материали на циментова 
основа, различни от 
упоменатите в 10 13 09 и 
10 13 10 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

196   11 01 05* киселини от химично 
почистване на 
повърхности 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

197   11 01 07* основи от химично 
почистване на 
повърхности 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

198   12 01 06* машинни масла на 
минерална основа, 
съдържащи халогенни 
елементи (с изключение 
на емулсии и разтвори) 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

199   12 01 07* машинни масла на 
минерална основа, 
несъдържащи халогенни 
елементи (с изключение 
на емулсии и разтвори) 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

200   12 01 10* синтетични машинни 
масла 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

201   12 01 12* отработени восъци и 
смазки 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

202   13 01 10* нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

2000 От физически 
и юридически 
лица 
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203   13 01 11* синтетични хидравлични 
масла 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

204   13 02 05* нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

1500 От физически 
и юридически 
лица 

205   13 05 02* утайки от маслено-водни 
сепаратори 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

206   13 05 03* утайки от 
маслоуловителни шахти 
(колектори) 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

207   13 05 06* масло от маслено-водни 
сепаратори 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

208   13 05 07* води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи 
масла 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

209   13 05 08* смеси от отпадъци от 
пясъкоуловители и 
маслено-водни 
сепаратори 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

210   13 07 01* газьол, котелно и 
дизелово гориво 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

211   13 07 02* бензин Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

212   14 06 01* хлорофлуоровъглеводоро
ди, HCFC, HFC 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

213   15 01 09 текстилни опаковки Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

214   15 01 10* опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени с 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

215   16 01 07* маслени филтри Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване,   
трошене/; 
Съхраняване-R13 

500 От физически 
и юридически 
лица 

216   16 02 09* трансформатори и 
кондензатори, съдържащи 
PCBs 

Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 
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217   16 02 10* излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
или замърсено с PCBs, 
различно от упоменатото 
в 16 02 09 

Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

218   16 02 12* излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
свободен азбест 

Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

219   16 03 03* неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

220   16 05 08* отпадъчни органични 
химични вещества и 
препарати с висока 
степен на чистота, 
състоящи се от или 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

221   16 05 09 отпадъчни химични 
вещества и препарати с 
висока степен на чистота, 
неупоменати в 16 05 06, 
16 05 07 или 16 05 08  
 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

222   16 06 02* Ni-Cd батерии Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

20 От физически 
и юридически 
лица 

223   16 06 06* разделно събран 
електролит от батерии и 
акумулатори 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

224   16 08 05* отработени катализатори, 
съдържащи фосфорна 
киселина 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

225   16 08 06* отработени течности, 
използвани като 
катализатори  

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

226   16 11 01* облицовъчни и 
огнеупорни материали на 
въглеродна основа от 
металургични процеси, 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

227   17 06 01* изолационни материали, 
съдържащи азбест 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 
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228   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) 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

229   17 09 03* други отпадъци от 
строителство и събаряне 
(включително смесени 
отпадъци), съдържащи 
опасни вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

230   19 02 03 предварително смесени 
отпадъци, съставени само 
от неопасни отпадъци 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

1500 От физически 
и юридически 
лица 

231   19 02 04* предварително смесени 
отпадъци, съдържащи 
поне eдин опасен отпадък 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

232   19 10 03* лека прахообразна 
фракция и прах, 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

1500 От физически 
и юридически 
лица 

233   19 10 04 лека прахообразна 
фракция и прах, различни 
от упоменатите в 19 10 03 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

1500 От физически 
и юридически 
лица 

234   19 10 05* други фракции, 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

1500 От физически 
и юридически 
лица 

235   19 10 06 други фракции, различни 
от упоменатите в 19 10 05 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

1500 От физически 
и юридически 
лица 

236   19 12 06* дървесни материали, 
съдържащи опасни 
вещества 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене,балиране/; 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 
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237   19 12 11* други отпадъци 
(включително смеси от 
материали) от механично 
третиране на отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества  

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

238   20 01 02 стъкло Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
трошене/; 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

239   20 01 08 биоразградими отпадъци 
от кухни и заведения за 
обществено хранене 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

240   20 01 10 облекла Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
балиране/; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

241   20 01 11 текстилни материали Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
балиране/; 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

242   20 01 13* разтворители Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

500 От физически 
и юридически 
лица 

243   20 01 14* киселини Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

244   20 01 15* основи Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

245   20 01 17* фотографски химични 
вещества и препарати 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

246   20 01 21* флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 
 

Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване/; 
Съхраняване-R13 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

247   20 01 23* излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводоро
ди 

 
Съхраняване-R13 
 

2000 От физически 
и юридически 
лица 

248   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-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 
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249   20 01 34 батерии и акумулатори, 
различни от упоменатите 
в 20 01 33  

Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

250   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) 

 
Съхраняване-R13 
 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

251   20 03 01 смесени битови отпадъци Предварително третиране код R12 
/сортиране,разделяне,смесване, 
балиране/;Съхраняване-D15 

5000 От физически 
и юридически 
лица 

252   17 03 02 Асфалтови смеси, 
съдържащи други 
вещества различни от 
тупоменатите в 17 03 01 

R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване от 
R1 до R12  
R12-предварителна обработка- 
/сортиране, смесване/ 
R 5 -Рециклиране/ възстановяване 
на други неорганични материали 

30 
000 

От   
юридически 
лица 

 
 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 
13, ал. 1, които се третират: 

 
Код на 
отпадъка 
съгласно 
Наредбата 
по чл. 3 от 
ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 11* Х Х □ Х □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 12* Х Х □ Х □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* Х Х □ Х □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 14 Х Х □ Х □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 23* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 35* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 36 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* Х Х □ 
 16 06 02* □ □ □ 
 16 06 03* □ □ □ 
 16 06 04 Х Х □ 
 16 06 05 Х Х □ 
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 20 01 33* □ □ □ 
 20 01 34 □ □ □ 
 
 
2.1. Видът  (кодът  и  наименованието),  количеството,  произходът  на  ОЧЦМ  и  

дейностите  по  третиране, са посочени в следната таблица: 
 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 
кодове  
 

Коли
честв
о 
(т. /г.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 
1.  02 01 10      

 
Метални отпадъци Съхраняване на отпадъци до 

извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка  
преди оползотворяване/ 
(сортиране,  рязане) - R12 
 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

2.  10 03 02 аноден скрап Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка/ 
преди оползотворяване/ 
(сортиране,  рязане) - R12 
 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

3.  10 05 01 шлаки от първия и 
втория етап на 
производство 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12 
 
 

5000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

4.  10 05 04 други частици и 
прах 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12. 
 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

5.  10 05 11 дроси и леки 
шлаки, различни 
от упоменатите в 
10 05 10 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12. 

1000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 
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6.  10 06 01 шлаки от първия и 
втория етап на 
производство 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12. 

5000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

7.  10 06 02 дроси и леки 
фракции от първия 
и втория етап на 
производство 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12 
 

3000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

8.  10 07 01 шлаки от първия и 
втория етап на 
производство 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12 
 

5000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

9.  10 07 02 дроси и леки 
шлаки от първия и 
втория етап на 
производство 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12. 
 

3000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

10.  10 08 04 частици и прах Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12. 
 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

11.  10 08 09 други шлаки Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12 
 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 
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12.  10 09 03 
 

шлака от пещи 
 

Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12 
 

8000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

13.  10 10 03 шлака от пещи Съхраняване на отпадъци до 
извършване, на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 - R13 
Предварителна обработка / 
преди оползотворяване/ – 
трошене, сортиране,  
разделяне) - R12. 
 

8000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

14.  11 05 01 твърд цинк R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

15.  11 05 02 цинкова пепел R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

1000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

16.  12 01 01 
 
 
 

стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

5000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

17.  12 01 02 
 
   
 
 

прах и частици от 
черни метали 
 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

20 
000 

От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

18.  

12 01 03 
стърготини, 
стружки и изрезки 
от цветни метали 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

3600 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

19.  

12 01 04 прах и частици от 
цветни метали 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

1000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

20.  

12 01 13 отпадъци от 
заваряване 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 
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21.   
16 01 16 
 
 
 

резервоари за 
втечнени газове 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

1000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

22.  
16 01 17 
 
 

черни метали 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/. 

3000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

23.  16 01 18 
 
 
 

цветни метали 
 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

24.   
16 08 01 
 

отработени 
катализатори, 
съдържащи злато, 
сребро, рений, 
родий, паладий, 
иридий или 
платина (с изключ. 
на 160807) 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

800 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

25.  17 04 01 
 
 
 

мед, бронз, месинг 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

3000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

26.  17 04 02 
 
 
 

Алуминий 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

27.  17 04 03 
 
 
 

Олово 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

28.  

17 04 04 цинк 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

29.  

17 04 05 желязо и стомана 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

24 000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

30.  

17 04 06 калай 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

2000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 
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31.  

17 04 07 смеси от метали 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

5000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

32.  

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

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране/ 

5000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

33.  

19 10 01 отпадъци от 
желязо и стомана 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

24 000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

34.  

19 10 02 отпадъци от 
цветни метали 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 
 

10000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 

35.  

19 12 02 черни метали 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

10000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 
 

36.  

19 12 03 цветни метали 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 
 

3000 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 
 

37.  
20 01 40 
 
 

Метали 
 
 

R 13 -Съхраняване  
R12- предварителна обработка 
/сортиране, рязане/ 

1500 От лица, 
регистрирани 
по   
Търговския 
закон 
 

 
 
 
 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръженията  
На площадката има обособени места за съхранение на различните видове отпадъци,  
включително НУБА, ИУМПС и ИУЕЕО.  
Извършват се следните дейности: Приемане и претегляне на отпадъците; Разтоварване; 
Разделяне / сортиране / рязане / трошене / прегрупиране / смесване; Балиране на разделно 
събраните отпадъци от хартия / пластмаса; разделно събиране/демонтиране/разглобяване на 
ИУМПС и  съхраняване на всички опасни и неопасни отпадъци, произлезли от тези дейности. 
Предварителното третиране на разрешените отпадъци преди оползотворяването им включва 
нарязване на металините до размер, подходящ за рециклиране, сортиране, балиране на 
хартиените, пластмасовите и др. видове отпадъци в зависимост от типа и размера им, 
предварително претрошаване за строителните отпадъци и шлаката. Приетите отпадъци се 
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претеглят на електронна везна, сортират се и се обработват според тяхния състав и свойства. 
Поради големите количества на обработваните отпадъци, малка част от тях се товарят и 
разтоварват на ръка. В зависимост от спецификата на отделните партиди отпадъци се използва 
следната техника: багери- за товаро-разтоварната дейност, Заваръчни апарати и плазморезач- за 
нарязване на отпадъци, които не могат да се третират механизирано, Мобилна трошачка- за 
раздробяване на отпадъците.  
Металите от строителните отпадъци и шлаката се отделят посредством претрошаване на 
отпадъка, магнитна сепарация и ръчно сортиране на претрошения отпадък.  
За целта на площадката се използва мобилна челюстна трошачка- Финтек 1107, оборудвана със 
сита и магнитен сепаратор. Отделянето на метали от строителните  отпадъци се отделат чрез  
електромагнит, монтиран на грайфер-товарач Зенебоген. Цялата обработка на отпадъка се 
извършва в обособената за съхранение на съответния отпадък зона, а отделените метални 
примеси се съхраняват на зоната за обработка и съхранение отпадъци от черни или цветни 
метали. След отделянето на метала строителните отпадъци се претрошават до стандартен 
размер.  
Новополучените фракции с различни размери се подлагат на сертификация от строителни 
лаборатории и в зависимост от качеството си се оползотворяват като се влагат при строежи на 
пътища, за насипи и други.  
На  същата обработка може да се подлагат метални шлаки, като едната метална фракция е годна 
за оползотворяване /предаване за претопаване/, а другата –за пътни настилки.  
 
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:  
3.1.1.  Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови дейности 
с устройствен план (ОУП, ПУП, др.). 
3.1.2. Да са оградени, обозначени, с изградена непропусклива повърхност; 
3.1.3. Да е осигурено 24- часово видеонаблюдение при дейности с отпадъци  от черни и цветни 
метали (ОЧЦМ); 
3.1.4. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до 
предаването им на други фирми за последващо третиране.  
3.1.5. Площадките да са с изградено пречиствателно съоръжение за отпадъчните води – 
каломаслоуловител при дейности с ИУМПС; 
3.1.6. 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; 
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3.1.7. Да са оборудвани с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на 
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 
З.1.8. Да са ясно обозначени и да са отделени от останалите съоръжения в обекта; 
3.1.9. 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; 
3.1.10. Да са пожарообезопасени чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители; 
3.1.11. Да са оборудвани  с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и временно 
съхраняване на отпадъци; 
3.1.12. Резервоарите  да са съоръжени с обваловка с обем съгласно нормативните  изисквания  и 
да са оборудвани  с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на течни отпадъци; 
3.1.13. Да разполагат с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за 
ограничаване на евентуални разливи; 
3.1.14. 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; 
3.1.15. Да са оборудвани с везна за измерване на теглото на приеманите и предаваните отпадъци 
или договор за ползване на такава;  
3.1.16. 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 или 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 негодни за употреба батерии и акумулатори  (Прилож. 4); 
Наредба за излезлите от употреба МПС (Прилож. 3); 
Наредба за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (Прилож. 5); 
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (чл. 25) 
4.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
4.1. Дейности по събиране и съхраняване на НУБА:  
Съхраняването на НУБА да се извършва в затворени специализирани съдове, отговарящи на 
следните изисквания: 
4.1.1. Да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и 
материалът от който са изработени да не взаимодейства с тях;  
4.1.2. Да осигуряват вентилация на въздух; 
4.1.3. Да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори"; 
4.1.4. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА. 
4.1.5. Съхраняването на НУБА да се извършва на  сектора на площадката отреден за тази цел; 
4.2. При дейности с ИУМПС да се спазват следните изисквания: 
4.2.1. Разкомплектуването на ИУМПС да се извършва на сектора, предназначен за тази цел; 
4.2.2. Ограничаване на всяко неблагоприятно въздействие върху околната среда, опасните 
материали и компоненти да се отделят селективно в най-кратък срок, така че да се предотврати 
последващото замърсяване на отпадъците, получаващи се в процеса на шредиране; 
4.2.3. Операциите по отделяне и съхраняване на отделените компоненти от ИУМПС да се 
извършват по начин, осигуряващ пригодността им за последваща повторна употреба и 
оползотворяване и особено за рециклиране; 
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4.2.4. Отделените при разкомплектуване на ИУМПС компоненти и материали се разделят на 
подлежащи и неподлежащи на повторна употреба и оползотворяване, като едновременно с това 
се извършва и подготовката им за следващите етапи на третиране. 
4.2.5. Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от 
ИУМПС да се предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и на подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. 
4.3. Дейности с ИУЕЕО: 
Излязло от употреба ЕЕО да се събира, съхранява и транспортира по начин, който гарантира 
оптимални условия за подготовката на повторната му употреба, рециклирането и 
оползотворяването му, както и улавянето на опасните вещества; 
4.3.1. Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви 
тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се предприемат съответните мерки; 
4.3.2.  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.  
4.3.3. 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. 
4.3.4. 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. 
4.3.5. 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. 
4.3.6. 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 г., 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 и R3 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 и реда за водене на публични регистри / ДВ бр. 51 от  20.06.2014 г. /. 
 
7.  Най-малко един месец преди изтичането на срока на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от 
ЗУО,  да се представи в РИОСВ-Стара Загора  подновена банкова гаранция за дейностите с 
ОЧЦМ. 
8.  В случай на прекратяване на дейността с ОЧЦМ,  писмено да се уведоми РИОСВ- Ст. Загора 
три 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 
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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. 
 
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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