РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. СТАРА ЗАГОРА

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-00000435-05

от 14.12.2021

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 № 13-ДО-00000435-04
от 13.06.2018
г.

РАЗРЕШАВАМ
на: ДЖИ ЕС
ЕИК/ЕГН:

128620428

седалище и адрес на управление: област Ямбол
гр. Ямбол
, район
,ул.(бул.) ул. "Г. С.

, община
,№

, бл.

Ямбол
,вх.

,
,ет.

,ап.

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:
Георги Стоянов Славов
служ. тел: 0886990000
факс:
електронна поща:

1@abv.bg

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка №: 1
1.1 С местонахождение: гр. (с.) Сливен ,област Сливен ,община Сливен ,ул м.Кише Дермен
,№ ,планоснимачен № кв. по плана на гр./с./общ други описателни данни, когато имотът
е извън регулация площ кв.м.
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
Вид на отпадъка
№:

Код
1

Наименование

Дейности,
кодове

2

3

1/44

Количест
во
(тон/год.)
4

Произход

5

1

020104

2

030308

3

150101

4

150102

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
пластмасови
да е от операциите R1 отпадъци (с
R12, освен временното
изключение на
съхраняване до
опаковки)
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Отпадъци от
извършване на която и
сортиране на
да е от операциите R1 хартия и картон, R12, освен временното
предназначени за
съхраняване до
рециклиране
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Хартиени и
да е от операциите R1 картонени
R12, освен временното
опаковки
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Пластмасови
R12, освен временното
опаковки
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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200

.

100

.

200

.

200

.

5

150104

6

150107

7

160104*

8

160106

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Метални опаковки методите R1 - R11R13 Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъклени опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Излезли от
да е от операциите R1 употреба превозни R12, освен временното
средства
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Излезли от
употреба превозни извършване на която и
средства, които не да е от операциите R1 съдържат течности R12, освен временното
съхраняване до
или други опасни
събирането
им на
компоненти
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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1000

.

200

.

3000

.

3000

.

9

10

11

12

13

14

Оловни
акумулаторни
батерии

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

500

.

Ni-Cd батерии

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

10

.

160604

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Алкални батерии (с
да е от операциите R1 изключение на 16
R12, освен временното
06 03)
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

10

.

160605

Други батерии и
акумулатори

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

50

.

160801

Отработени
катализатори,
съдържащи злато,
сребро, рений,
родий, паладий,
иридий или
платина (с
изключение на 16

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

15

.

Отработени
R13 - Съхраняване на
катализатори,
отпадъци до
съдържащи
извършване на която и
преходни метали да е от операциите R1 или съединения на R12, освен временното
преходните метали,
съхраняване до
неупоменати
събирането им на
другаде
мястото на образуване

15

.

160601*

160602*

160803
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15

170202

16

191201

17

191204

18

191205

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Хартия и картон R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Пластмаса и каучук R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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500

.

500

.

500

.

500

.

19

200101

20

200102

21

200123*

22

200133*

23

200134

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Хартия и картон R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Излязло от
извършване на която и
употреба
да е от операциите R1 оборудване,
R12, освен временното
съдържащо
съхраняване до
хлорофлуоровъглев
събирането
им на
одороди
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
Батерии и
R13 - Съхраняване на
акумулатори,
отпадъци до
включени в 16 06 извършване на която и
01, 16 06 02 или 16 да е от операциите R1 06 03, както и
R12, освен временното
несортирани
съхраняване до
батерии и
събирането им на
акумулатори,
мястото на образуване
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Батерии и
извършване на която и
акумулатори,
да е от операциите R1 различни от
R12, освен временното
упоменатите в 20
съхраняване до
01 33
събирането им на
мястото на образуване
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500

.

500

.

100

.

50

.

5

.

24

200135*

25

200136

R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
електрическо и извършване на която и
да е от операциите R1 електронно
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различно от
събирането
им на
упоменатото в 20
мястото
на
01 21 и 20 01 23,
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
електрическо и извършване на която и
да е от операциите R1 електронно
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различно от
събирането
им на
упоменатото в 20
мястото
на
01 21 и 20 01 23 и
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11

200

.

500

.

Забележки:
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални
опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците,
с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование
в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се
посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.
3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но
само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на
отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;
4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като
се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване на
регистрационен документ;
1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната
наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на
дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване):
Код на
отпадъка
съгласно
Наредбата
по чл. 3 от
ЗУО

Категории електрическо и електронно оборудване
1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

160210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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160213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160214

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200123

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200135

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200136

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1,
които ще се третират:
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на
дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори)
Код на отпадъка
съгласно Наредбата
по чл. 3 от ЗУО

Автомобилни
батерии и
акумулатори

Индустриални
батерии и
акумулатори

Портативни
батерии и
акумулатори

2

3

4

160601

+

-

-

160602

+

-

-

160603

-

-

-

160604

+

-

-

160605

+

-

-

200133

+

-

-

200134

+

-

-

1

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
№

Код

Наименование

1

2

Дейности,
кодове
3

Количест
во
(тон/год.)
4

Произход

5

1

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
020110 Метални отпадъци
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

2

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Стърготини,
и да е от операциите
120101 стружки и изрезки
R1 - R12, освен
от черни метали
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.
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3

120102

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

4

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Стърготини,
и да е от операциите
120103 стружки и изрезки
R1 - R12, освен
от цветни метали
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

5

Прах и частици от
цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

300

.

Черни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

7

160118

Цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

8

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
170401 Мед, бронз, месинг
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

9

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

900

.

6

120104

160117

170402

Прах и частици от
черни метали

Алуминий
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Олово

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

700

.

Цинк

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

Чугун и стомана

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

Калай

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

300

.

14

170407

Смеси от метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

15

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Кабели, различни от
и да е от операциите
170411 упоменатите в 17 04
R1 - R12, освен
10
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

16

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Отпадъци от чугун и и да е от операциите
191001
стомана
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

10

11

12

13

170403

170404

170405

170406
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17

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Отпадъци от цветни и да е от операциите
191002
метали
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

18

Черни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

Цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

Метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

19

20

191202

191203

200140

Забележки
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за
класификация на отпадъците само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР
на ЗУО;
2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван;
3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в
съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.:
сортиране, балиране и др.
4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване
на разрешение;

1. Площадка №: 2
1.1 С местонахождение: гр. (с.) Ямбол ,област Ямбол ,община Ямбол ,ул ул. Железничарска
,№ ,планоснимачен № кв. по плана на гр./с./общ други описателни данни, когато имотът
е извън регулация площ кв.м.
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1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
Вид на отпадъка
№:

Код
1

1

020104

2

030308

3

150101

4

150102

Наименование

Дейности,
кодове

2

3
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване
на която и
пластмасови
да
е
от
операциите
R1 отпадъци (с
R12,
освен
временното
изключение на
съхраняване до
опаковки)
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Отпадъци от
извършване на която и
сортиране на
да е от операциите R1 хартия и картон, R12, освен временното
предназначени за
съхраняване до
рециклиране
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Хартиени и
да е от операциите R1 картонени
R12, освен временното
опаковки
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Пластмасови
R12, освен временното
опаковки
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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Количест
во
(тон/год.)

Произход

4

5

200

-

100

-

200

-

200

-

5

150104

6

150107

7

160104*

8

160106

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Метални опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъклени опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Излезли от
да е от операциите R1 употреба превозни R12, освен временното
средства
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Излезли от
употреба превозни извършване на която и
средства, които не да е от операциите R1 съдържат течности R12, освен временното
съхраняване до
или други опасни
събирането
им на
компоненти
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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500

-

200

-

1500

-

1500

-

9

10

11

12

13

14

160601*

160602*

Оловни
акумулаторни
батерии

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

Ni-Cd батерии

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

160604

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Алкални батерии (с
да е от операциите R1 изключение на 16
R12, освен временното
06 03)
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

160605

Други батерии и
акумулатори

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

160801

Отработени
катализатори,
съдържащи злато,
сребро, рений,
родий, паладий,
иридий или
платина (с
изключение на 16

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

160803

Отработени
R13 - Съхраняване на
катализатори,
отпадъци до
съдържащи
извършване на която и
преходни метали да е от операциите R1 или съединения на R12, освен временното
преходните метали,
съхраняване до
неупоменати
събирането им на
другаде
мястото на образуване
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500

-От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

10

-От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

10

-От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

50

-От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

15

-От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

15

-От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

15

170202

16

191201

17

191204

18

191205

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Хартия и картон R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Пластмаса и каучук R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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500

-

500

-

500

-

500

-

19

200101

20

200102

21

200123*

22

200133*

23

200134

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Хартия и картон R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Стъкло
методите R1 - R11R13 Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Излязло от
извършване на която и
употреба
да е от операциите R1 оборудване,
R12, освен временното
съдържащо
съхраняване до
хлорофлуоровъглев
събирането
им на
одороди
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
Батерии и
R13 - Съхраняване на
акумулатори,
отпадъци до
включени в 16 06 извършване на която и
01, 16 06 02 или 16 да е от операциите R1 06 03, както и
R12, освен временното
несортирани
съхраняване до
батерии и
събирането им на
акумулатори,
мястото на образуване
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Батерии и
извършване на която и
акумулатори,
да е от операциите R1 различни от
R12, освен временното
упоменатите в 20
съхраняване до
01 33
събирането им на
мястото на образуване
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500

-

500

-

100

-

50

-

5

-

24

200135*

25

200136

R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
електрическо и извършване на която и
да е от операциите R1 електронно
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различно от
събирането
им на
упоменатото в 20
мястото
на
01 21 и 20 01 23,
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
електрическо и извършване на която и
да е от операциите R1 електронно
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различно от
събирането
им на
упоменатото в 20
мястото
на
01 21 и 20 01 23 и
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11

200

-

500

-

Забележки:
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални
опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците,
с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование
в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се
посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.
3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но
само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на
отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;
4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като
се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване на
регистрационен документ;
1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната
наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на
дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване):
Код на
отпадъка
съгласно
Наредбата
по чл. 3 от
ЗУО

Категории електрическо и електронно оборудване
1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

160210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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160213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160214

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200123

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200135

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200136

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1,
които ще се третират:
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на
дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори)
Код на отпадъка
съгласно Наредбата
по чл. 3 от ЗУО

Автомобилни
батерии и
акумулатори

Индустриални
батерии и
акумулатори

Портативни
батерии и
акумулатори

2

3

4

160601

+

-

-

160602

+

-

-

160603

-

-

-

160604

+

-

-

160605

+

-

-

200133

+

-

-

200134

+

-

-

1

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
№

Код

Наименование

1

2

Дейности,
кодове
3

Количест
во
(тон/год.)
4

Произход

5

1

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
020110 Метални отпадъци
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

-

2

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Стърготини,
и да е от операциите
120101 стружки и изрезки
R1 - R12, освен
от черни метали
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

-
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3

120102

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

500

-

4

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Стърготини,
и да е от операциите
120103 стружки и изрезки
R1 - R12, освен
от цветни метали
временното
съхраняване до
събирането им на

500

-

5

120104

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Прах и частици от
който и да е от
цветни метали
методите R1 - R11R13
- Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която

1000

-

160117

Черни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

7

160118

Цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

8

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
170401 Мед, бронз, месинг
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

-

9

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

900

-

6

170402

Прах и частици от
черни метали

Алуминий
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Олово

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

700

-

Цинк

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

500

-

Чугун и стомана

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

-

Калай

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

300

-

14

170407

Смеси от метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

-

15

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Кабели, различни от
и да е от операциите
170411 упоменатите в 17 04
R1 - R12, освен
10
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

-

16

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Отпадъци от чугун и и да е от операциите
191001
стомана
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

-

10

11

12

13

170403

170404

170405

170406
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17

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Отпадъци от цветни и да е от операциите
191002
метали
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

-

18

Черни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

-

Цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

-

Метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

-

19

20

191202

191203

200140

Забележки
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за
класификация на отпадъците само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР
на ЗУО;
2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван;
3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в
съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.:
сортиране, балиране и др.
4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване
на разрешение;

1. Площадка №: 4
1.1 С местонахождение: гр. (с.) Нова Загора ,област Сливен ,община Нова Загора ,ул
Промишлена зона, ,№ ,планоснимачен № кв. по плана на гр./с./общ други описателни
данни, когато имотът е извън регулация площ кв.м.
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1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
Вид на отпадъка
№:

Код
1

1

020104

2

030308

3

150101

4

150102

Наименование

Дейности,
кодове

2

3
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване
на която и
пластмасови
да
е
от
операциите
R1 отпадъци (с
R12,
освен
временното
изключение на
съхраняване до
опаковки)
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Отпадъци от
извършване на която и
сортиране на
да е от операциите R1 хартия и картон, R12, освен временното
предназначени за
съхраняване до
рециклиране
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Хартиени и
да е от операциите R1 картонени
R12, освен временното
опаковки
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Пластмасови
R12, освен временното
опаковки
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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Количест
во
(тон/год.)

Произход

4

5

200

.

100

.

200

.

200

.

5

150104

6

150107

7

160104*

8

160106

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Метални опаковки методите R1 - R11R13 Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъклени опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Излезли от
да е от операциите R1 употреба превозни R12, освен временното
средства
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Излезли от
употреба превозни извършване на която и
средства, които не да е от операциите R1 съдържат течности R12, освен временното
съхраняване до
или други опасни
събирането
им на
компоненти
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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1000

.

200

.

1500

.

1500

.

9

10

11

12

13

14

Оловни
акумулаторни
батерии

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

Ni-Cd батерии

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

500

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

160604

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Алкални батерии (с
да е от операциите R1 изключение на 16
R12, освен временното
06 03)
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

160605

Други батерии и
акумулатори

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

50

.

160801

Отработени
катализатори,
съдържащи злато,
сребро, рений,
родий, паладий,
иридий или
платина (с
изключение на 16

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

15

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

15

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

160601*

160602*

160803

Отработени
R13 - Съхраняване на
катализатори,
отпадъци до
съдържащи
извършване на която и
преходни метали да е от операциите R1 или съединения на R12, освен временното
преходните метали,
съхраняване до
неупоменати
събирането им на
другаде
мястото на образуване
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15

170202

16

191201

17

191204

18

191205

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Хартия и картон R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Пластмаса и каучук R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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500

.

500

.

500

.

500

.

19

200101

20

200102

21

200123*

22

200133*

23

200134

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Хартия и картон R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Стъкло
методите R1 - R11R13 Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Излязло от
извършване на която и
употреба
да е от операциите R1 оборудване,
R12, освен временното
съдържащо
съхраняване до
хлорофлуоровъглев
събирането
им на
одороди
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
Батерии и
R13 - Съхраняване на
акумулатори,
отпадъци до
включени в 16 06 извършване на която и
01, 16 06 02 или 16 да е от операциите R1 06 03, както и
R12, освен временното
несортирани
съхраняване до
батерии и
събирането им на
акумулатори,
мястото на образуване
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Батерии и
извършване на която и
акумулатори,
да е от операциите R1 различни от
R12, освен временното
упоменатите в 20
съхраняване до
01 33
събирането им на
мястото на образуване
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500

.

500

.

100

.

50

.

5

.

24

200135*

25

200136

R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
електрическо и извършване на която и
да е от операциите R1 електронно
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различно от
събирането
им на
упоменатото в 20
мястото
на
01 21 и 20 01 23,
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
електрическо и извършване на която и
да е от операциите R1 електронно
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различно от
събирането
им на
упоменатото в 20
мястото
на
01 21 и 20 01 23 и
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11

200

.

500

.

Забележки:
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални
опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците,
с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование
в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се
посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.
3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но
само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на
отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;
4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като
се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване на
регистрационен документ;
1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната
наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на
дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване):
Код на
отпадъка
съгласно
Наредбата
по чл. 3 от
ЗУО

Категории електрическо и електронно оборудване
1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

160210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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160213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160214

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200123

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200135

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200136

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1,
които ще се третират:
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на
дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори)
Код на отпадъка
съгласно Наредбата
по чл. 3 от ЗУО

Автомобилни
батерии и
акумулатори

Индустриални
батерии и
акумулатори

Портативни
батерии и
акумулатори

2

3

4

160601

+

-

-

160602

+

-

-

160603

-

-

-

160604

+

-

-

160605

+

-

-

200133

+

-

-

200134

+

-

-

1

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
№

Код

Наименование

1

2

Дейности,
кодове
3

Количест
во
(тон/год.)
4

Произход

5

1

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
020110 Метални отпадъци
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

2

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Стърготини,
и да е от операциите
120101 стружки и изрезки
R1 - R12, освен
от черни метали
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.
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3

120102

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

4

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Стърготини,
и да е от операциите
120103 стружки и изрезки
R1 - R12, освен
от цветни метали
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

5

Прах и частици от
цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

300

.

Черни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

7

160118

Цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

8

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
170401 Мед, бронз, месинг
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

9

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

900

.

6

120104

160117

170402

Прах и частици от
черни метали

Алуминий
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Олово

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

700

.

Цинк

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

Чугун и стомана

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

Калай

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

300

.

14

170407

Смеси от метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

15

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Кабели, различни от
и да е от операциите
170411 упоменатите в 17 04
R1 - R12, освен
10
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

16

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Отпадъци от чугун и и да е от операциите
191001
стомана
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

10

11

12

13

170403

170404

170405

170406
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17

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Отпадъци от цветни и да е от операциите
191002
метали
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

18

Черни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

Цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

Метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

19

20

191202

191203

200140

Забележки
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за
класификация на отпадъците само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР
на ЗУО;
2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван;
3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в
съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.:
сортиране, балиране и др.
4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване
на разрешение;

1. Площадка №: 5
1.1 С местонахождение: гр. (с.) Стралджа ,област Ямбол ,община Стралджа ,ул имот №
69660.501.2480 ,№ ,планоснимачен № кв. по плана на гр./с./общ други описателни данни,
когато имотът е извън регулация площ кв.м.
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1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
Вид на отпадъка
№:

Код
1

1

020104

2

030308

3

150101

4

150102

Наименование

Дейности,
кодове

2

3
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване
на която и
пластмасови
да
е
от
операциите
R1 отпадъци (с
R12,
освен
временното
изключение на
съхраняване до
опаковки)
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Отпадъци от
извършване на която и
сортиране на
да е от операциите R1 хартия и картон, R12, освен временното
предназначени за
съхраняване до
рециклиране
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Хартиени и
да е от операциите R1 картонени
R12, освен временното
опаковки
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Пластмасови
R12, освен временното
опаковки
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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Количест
во
(тон/год.)

Произход

4

5

200

.

100

.

200

.

200

.

5

150104

6

150107

7

160104*

8

160106

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Метални опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъклени опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Излезли от
да е от операциите R1 употреба превозни R12, освен временното
средства
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Излезли от
употреба превозни извършване на която и
средства, които не да е от операциите R1 съдържат течности R12, освен временното
съхраняване до
или други опасни
събирането
им на
компоненти
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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1000

.

200

.

1500

..

1500

..

9

10

11

12

13

14

Оловни
акумулаторни
батерии

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

Ni-Cd батерии

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

500

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

160604

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Алкални батерии (с
да е от операциите R1 изключение на 16
R12, освен временното
06 03)
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

160605

Други батерии и
акумулатори

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

50

.

160801

Отработени
катализатори,
съдържащи злато,
сребро, рений,
родий, паладий,
иридий или
платина (с
изключение на 16

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване

15

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

15

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на МПСта.

160601*

160602*

160803

Отработени
R13 - Съхраняване на
катализатори,
отпадъци до
съдържащи
извършване на която и
преходни метали да е от операциите R1 или съединения на R12, освен временното
преходните метали,
съхраняване до
неупоменати
събирането им на
другаде
мястото на образуване
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15

170202

16

191201

17

191204

18

191205

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Хартия и картон R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Пластмаса и каучук R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
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500

.

500

.

500

.

500

.

19

200101

20

200102

21

200123*

22

200133*

23

200134

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Хартия и картон R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Стъкло
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Излязло от
извършване на която и
употреба
да е от операциите R1 оборудване,
R12, освен временното
съдържащо
съхраняване до
хлорофлуоровъглев
събирането
им на
одороди
мястото на
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
Батерии и
R13 - Съхраняване на
акумулатори,
отпадъци до
включени в 16 06 извършване на която и
01, 16 06 02 или 16 да е от операциите R1 06 03, както и
R12, освен временното
несортирани
съхраняване до
батерии и
събирането им на
акумулатори,
мястото на образуване
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Батерии и
извършване на която и
акумулатори,
да е от операциите R1 различни от
R12, освен временното
упоменатите в 20
съхраняване до
01 33
събирането им на
мястото на образуване
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500

.

500

.

100

.

50

.

5

.

24

200135*

25

200136

R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
електрическо и извършване на която и
да е от операциите R1 електронно
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различно от
събирането
им на
упоменатото в 20
мястото
на
01 21 и 20 01 23,
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
електрическо и извършване на която и
да е от операциите R1 електронно
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различно от
събирането
им на
упоменатото в 20
мястото
на
01 21 и 20 01 23 и
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11

200

.

500

.

Забележки:
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците в т.ч. от метални
опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и
акумулатори (НУБА) съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците,
с изключение за отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ);
2. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование
в съответствие с § 1, т. 11 и 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗУО като се
посочва и конкретната дейност, напр.: сортиране, балиране и др.
3. В таблицата се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но
само в случаите когато на площадката с тях се извършват дейности по третиране на
отпадъци по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване на разрешение;
4. Таблицата се попълва и за случаите по чл. 35, ал. 4, относно чл. 35, ал. 3 от ЗУО като
се посочват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, но само в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности, подлежащи на издаване на
регистрационен документ;
1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната
наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на
дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване):
Код на
отпадъка
съгласно
Наредбата
по чл. 3 от
ЗУО

Категории електрическо и електронно оборудване
1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

160210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160211

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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160213

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160214

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160215

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200121

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200123

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200135

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

200136

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1,
които ще се третират:
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на
дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори)
Код на отпадъка
съгласно Наредбата
по чл. 3 от ЗУО

Автомобилни
батерии и
акумулатори

Индустриални
батерии и
акумулатори

Портативни
батерии и
акумулатори

2

3

4

160601

+

-

-

160602

+

-

-

160603

-

-

-

160604

+

-

-

160605

+

-

-

200133

+

-

-

200134

+

-

-

1

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
№

Код

Наименование

1

2

Дейности,
кодове
3

Количест
во
(тон/год.)
4

Произход

5

1

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
020110 Метални отпадъци
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

2

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Стърготини,
и да е от операциите
120101 стружки и изрезки
R1 - R12, освен
от черни метали
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.
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3

120102

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

4

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Стърготини,
и да е от операциите
120103 стружки и изрезки
R1 - R12, освен
от цветни метали
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

5

Прах и частици от
цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

300

.

Черни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

7

160118

Цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

8

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
170401 Мед, бронз, месинг
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

9

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

900

.

6

120104

160117

170402

Прах и частици от
черни метали

Алуминий
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Олово

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

700

.

Цинк

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

500

.

Чугун и стомана

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

Калай

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

300

.

14

170407

Смеси от метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

15

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Кабели, различни от
и да е от операциите
170411 упоменатите в 17 04
R1 - R12, освен
10
временното
съхраняване до
събирането им на

1000

.

16

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Отпадъци от чугун и и да е от операциите
191001
стомана
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

10

11

12

13

170403

170404

170405

170406
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17

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Отпадъци от цветни и да е от операциите
191002
метали
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

18

Черни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

Цветни метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

2000

.

Метали

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
и да е от операциите
R1 - R12, освен
временното
съхраняване до
събирането им на

5000

.

19

20

191202

191203

200140

Забележки
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за
класификация на отпадъците само на ОЧЦМ, отговарящи на дефиницията в § 1, т. 19 и 20 от ДР
на ЗУО;
2. Списъкът с ОЧЦМ в таблица 1.3 е неизчерпателен и може да бъде допълван;
3. В колона 3 се изписват всички дейности и техните кодове с пълното им наименование в
съответствие с § 1, т. 11 и 13 от ДР на ЗУО като се посочва и конкретната дейност, напр.:
сортиране, балиране и др.
4. В таблицата се посочват и всички ОЧЦМ, които се образуват на площадката, в случаите
когато на площадката с тях се извършват дейности по чл. 35 от ЗУО, подлежащи на издаване
на разрешение;
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на
съоръженията
(описват се конкретните методи и технологии за третиране на отпадъците и се посочва видът и
капацитетът на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците за всяка площадка по
отделно)
Без промяна в разписаните в решение 13-ДО-435-04 /13.06.2018 г.
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
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1.При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и
превантивните мерки в съответствие с документацията, приложение № .…. към заявлението.
2.Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да
се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за
отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
• разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
• 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:
(поставят се конкретните изисквания на съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО,
които касаят съответното дружество)
......................................................................................…….……………………………………….....
3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
(поставят се конкретните изисквания на съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО,
които касаят съответното дружество)
......................................................................................…….……………………………………….....
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
(поставят се конкретните изисквания на съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО,
които касаят съответното дружество)
......................................................................................…….……………………………………….....
4.1. Дейностите по смесване на опасни отпадъци, които попадат в обхвата на операции по
оползотворяване с код R12 и D13 да отговарят на най-добрите налични техники съгласно § 1, т. 9 от
ДР на ЗУО.
(поставя се само в случаите, когато е приложимо)
5. Да се осъществява собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за
изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци в съответствие с
утвърдения план за мониторинг, приложение № .…. към заявлението.
(поставя се само в случаите, когато е приложимо)
6. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за
рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за
следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци, съгласно документацията
по приложение № ..…. към заявлението.
(поставя се само в случаите, когато е приложимо)
7. В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по
Закона за устройство на територията, копие от същия да се предостави в РИОСВ, гр........
(поставя се само в случаите на нови строежи/инсталации и/или нови депа за отпадъци)
8. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата
по чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
9. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по
чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ, гр……………
подновена банкова
гаранция.
(поставя се само в случаите, когато е приложимо)
10. Други условия
1. Площадките да са оградени, да имат непропусклива повърхност. Отпадъците да се събират,
временно да се съхраняват по видове на обособените сектори на площадката до предаването им
за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО или комплексно
разрешително. 2. Площадките да отговарят на: Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за
употреба батерии и акумулатори (Приложение 4); Наредбата за отработените масла и отпадъчни
нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г. в сила от 08.01.2013 г. ( Глава IV); Наредба за
излезлите от употреба моторни превозни средства (Приложение 3); Наредбата за излязлото от
употреба електрическо и електронно оборудване (Приложение 5)

1. Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови дейности с
устройствен план (ОУП, ПУП, др.); 2. Да са оградени, обозначени, с изградена непропусклива
повърхност; 3. Да е осигурено 24- часово видеонаблюдение при дейности с отпадъци от черни и
цветни метали (ОЧЦМ); 4. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори,
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обозначени с табели до предаването им на други фирми за последващо третиране. 5. Площадките
да са с изградено пречиствателно съоръжение за отпадъчните води – каломаслоуловител при
дейности с ИУМПС; 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; 7. Да са
оборудвани с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по
товарене и разтоварване на отпадъците; 8. Да са ясно обозначени и да са отделени от останалите
съоръжения в обекта; 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; 10. Да са пожарообезопасени чрез достатъчен
брой подходящи пожарогасители; 11. Да са оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за
събиране и временно съхраняване на отпадъци; 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; 13. Да разполагат с налични количества
абсорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи; 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; 15. Да са оборудвани с везна за измерване на
теглото на приеманите и предаваните отпадъци или договор за ползване на такава;
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; 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; 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. 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. 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. 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. 3.6. Дейностите с ИУЕЕО да се извършват
на сектора, предназначен за тази цел;
2. При дейности с ИУМПС да се спазват следните изисквания: 2.1. Разкомплектуването на ИУМПС
да се извършва на сектора, предназначен за тази цел; 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; 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; 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. 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.
1. Дейности по събиране и съхраняване на НУБА: Съхраняването на НУБА да се извършва в
затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания: 1.1. Да бъдат устойчиви
спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и материалът от който са
изработени да не взаимодейства с тях; 1.2. Да осигуряват вентилация на въздух; 1.3. Да бъдат
обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори"; 1.4. Забранява се
нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от НУБА. 1.5. Съхраняването на
НУБА да се извършва на сектора на площадката отреден за тази цел;
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.
В случай на прекратяване на дейността с ОЧЦМ, ИУМПС и ИУЕЕО, писмено да се уведоми РИОСВСтара 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, ИУМПС и ИУЕЕО. Банковата гаранция следва да бъде валидна най-малко 60 дни след
прекратяване на дейността.
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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.
ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. СТАРА ЗАГОРА

Ивилина Станева

/име и фамилия/
Забележка: Полетата и точките, които не се отнасят до съответното дружество не се попълват и се
заличават от разрешението и при необходимост точките се преномерират. Заличават се и всички забележки.
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