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

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-00000405-07

от 02.06.2022

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-00000405-06
от 27.06.2019
г.

РАЗРЕШАВАМ
на: МЕТАЛ ИНВЕСТ
ЕИК/ЕГН:

123681039

седалище и адрес на управление: област Стара Загора
, община
Стара
Загора
гр.
, район
,ул.(бул.) ул. Господин
,№
, бл.

Стара Загора
,вх.

,

,ет.

,ап.

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:
АЛЕКСАНДЪР

МЛАДЕНОВ

служ. тел:
факс:
електронна поща:
І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка №: 1
1.1 С местонахождение: гр. (с.) Стара Загора ,област Стара Загора ,община Стара Загора
,ул гр. Стара Загора, област Стара Загора, община Стара Загора, ул. „Господин Великов“ № 24
,№ УПИ № LХХХІ-200, кв. 13 по плана на гр. Стара Загора общ. Стара Загора ,планоснимачен №
кв. Индустриален по плана на гр./с./общ Стара Загора други описателни данни, когато
имотът е извън регулация площ 3702 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

1

010101

Наименование

Дейности,
кодове

2

3

R12 - Размяна на
отпадъците за
Отпадъци от
оползотворяване по
разкриване и добив
който и да е от
на метални полезни методите R1 - R11 - (R
изкопаеми
12-Предварителна
обработка (сортиране и
пресоване))

1/47

Количест
во
(тон/год.)
4

200

Произход

5

2

010101

3

010101

4

030308

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Отпадъци от
разкриване и добив да е от операциите R1 на метални полезни R12, освен временното
съхраняване до
изкопаеми
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване
на която и
Отпадъци от
да
е
от
операциите
R1 разкриване и добив
R12,
освен
временното
на метални полезни
съхраняване до
изкопаеми
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране и
пресоване)
R12 - Размяна на
отпадъците за
Отпадъци от
оползотворяване по
сортиране на
който и да е от
хартия и картон,
методите R1 - R11 - (R
предназначени за
12- Предварителна
рециклиране
обработка (сортиране и
балиране))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
- (съхраняване на
отпадъци)
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200

От
юридически
лица

200

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

100

от физ. и
юрдически
лица

100201

Отпадъци от
преработване на
шлака

6

100201

Отпадъци от
преработване на
шлака

7

100202

Непреработвана
шлака

5

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
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12- Предварителна
обработка -(сортиране
рязане))
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
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12- Предварителна
обработка -(сортиране
рязане))
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
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране,
пресоване))
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100

От
юридически
лица

100

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

100

От
юридически
лица

8

100202

Непреработвана
шлака

9

100903

Шлака от пещи

10

11

100903

101006

Шлака от пещи

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
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране,
пресоване))
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
- (съхраняване на
отпадъци)
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12 -Предварителна
обработка (пресоване)

R13 - Съхраняване на
Неизползвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която и
матрици и
да е от операциите R1 пресформи,
R12, освен временното
различни от
съхраняване до
упоменатите в 10
събирането им на
10 05
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране,
рязане))
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100

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

5000

.

5000

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

100

От
юридически
лица

12

101006

13

101008

14

101008

R13 - Съхраняване на
Неизползвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която и
матрици и
да е от операциите R1 пресформи,
R12, освен временното
различни от
съхраняване до
упоменатите в 10
събирането им на
10 05
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане)
R13 - Съхраняване на
Използвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която и
матрици и
да е от операциите R1 пресформи,
R12, освен временното
различни от
съхраняване до
упоменатите в 10
събирането им на
10 07
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране,
рязане))
R13 - Съхраняване на
Използвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която и
матрици и
да е от операциите R1 пресформи,
R12, освен временното
различни от
съхраняване до
упоменатите в 10
събирането им на
10 07
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане)
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100

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

100

От
юридически
лица

100

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

15

16

120113

120199

17

130113*

18

130206*

19

130208*

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Отпадъци от
R12, освен временното
заваряване
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- ( Съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране))
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Отпадъци,
да е от операциите R1 неупоменати
R12, освен временното
другаде
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Други хидравлични да е от операциите R1 R12, освен временното
масла
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Синтетични
извършване на която и
моторни и
да е от операциите R1 смазочни масла и R12, освен временното
масла за зъбни
съхраняване до
предавки
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Други моторни, да е от операциите R1 смазочни и масла R12, освен временното
за зъбни предавки
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
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10

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

5000

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

5

от физ. и
юрдически
лицаи
разкомпл. на
МПС

50

От
юридически
лица

0.5

от физ. и
юрдически
лица и
разкомпл. на
МПС

20

130307*

21

130310*

22

150101

23

150102

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Нехлорирани
извършване на която и
изолационни и
да е от операциите R1 топлопредаващи R12, освен временното
масла на минерална
съхраняване до
основа
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Други изолационни да е от операциите R1 и топлопредаващи R12, освен временното
масла
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Хартиени и
който и да е от
картонени
методите R1 - R11 - (R
опаковки
12-Предварителна
обработка (сортиране и
балиране))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
- (съхраняване на
отпадъци)
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Пластмасови
методите
R1 - R11 - (R
опаковки
12-Предварителна
обработка (сортиране и
балиране)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
- (съхраняване на
отпадъци)
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50

От
юридически
лица

10

от физ. и
юрдически
лица и
разкомпл. на
МПС

50

от физ. и
юрдически
лица

100

от физ. и
юрдически
лица

24

150104

25

150105

26

150106

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Метални опаковки методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране и
балиране))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
- (съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Композитни/многос да е от операциите R1 лойни опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране и
балиране))
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Смесени опаковки методите R1 - R11 - (R
12- Предварителна
обработка (сортиране и
балиране))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
- (съхраняване на
отпадъци)
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1000

от физ. и
юрдически
лица

10

от физ. и
юрдически
лица

10

от физ. и
юрдически
лица

27

150107

28

150110*

29

150202*

30

160103

R05 - Рециклиране или
възстановяване на
други неорганични
материали Стъклени опаковки
(Рециклиране
/възстановяване на др
неоранични
материали/)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
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка(сортиране,
натрошаване,смилане),
)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Опаковки,
извършване
на която и
съдържащи
да
е
от
операциите
R1 остатъци от опасни
R12,
освен
временното
вещества или
съхраняване до
замърсени с опасни
събирането им на
вещества
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
R13
Съхраняване
на
Абсорбенти,
отпадъци
до
филтърни
извършване на която и
материали
да е от операциите R1 (включително
маслени филтри, R12, освен временното
съхраняване до
неупоменати
събирането
им на
другаде), кърпи за
мястото
на
образуване
изтриване и
- (Съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Излезли от
R12, освен временното
употреба гуми
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
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150

от физ. и
юрдически
лица

10

от физ. и
юрдически
лица

2

от физ. и
юрдически
лица

80

от физ. и
юрдически
лица

31

32

160104*

Излезли от
употреба превозни
средства

160106

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

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка
(Разкомплектоване))R
13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци)
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12- Предварителна
обработка
(Разкомплектоване))R
13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
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8000

от физ. и
юрдически
лица

5000

от физ. и
юрдически
лица

33

34

35

36

160120

Стъкло

160210*

Излязло от
употреба
оборудване,
съдържащо или
замърсено с PCBs,
различно от
упоменатото в 16
02 09

160213*

Излязло от
употреба
оборудване,
съдържащо опасни
компоненти,
различно от
упоменатото в
кодове от 16 02 09

160213*

Излязло от
употреба
оборудване,
съдържащо опасни
компоненти,
различно от
упоменатото в
кодове от 16 02 09

R05 - Рециклиране или
възстановяване на
други неорганични
материали - (R5Рециклиране
/възстановяване на
др.неоранични
материали)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
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12 -Предварителна
обработка (сортиране,
натрошаване,смилане)
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
- (съхраняване на
отпадъци)
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
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
- (съхраняване на
отпадъци)

11/47

240

от физ. и
юрдически
лица

65

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС

100

.

20

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС

37

38

39

40

160214

R13 - Съхраняване на
Излязло от
отпадъци до
употреба
извършване на която и
оборудване,
да е от операциите R1 различно от
R12, освен временното
упоменатото в
съхраняване до
кодове от 16 02 09
събирането им на
до 16 02 13
мястото на образуване

160214

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

160216

160216

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (съхраняване на
отпадъци)

R13 - Съхраняване на
Компоненти,
отпадъци до
отстранени от
извършване на която и
излязло от
да е от операциите R1 употреба
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различни от
събирането
им на
упоменатите в код
мястото
на
16 02 15
образуванеR12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11
R13 - Съхраняване на
Компоненти,
отпадъци до
отстранени от
извършване на която и
излязло от
да е от операциите R1 употреба
R12, освен временното
оборудване,
съхраняване до
различни от
събирането
им на
упоменатите в код
мястото
на
образуване
16 02 15
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка - (сортиране,
разглобяване))

12/47

20

от физ. и
юрдически
лица

20

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС

250

.

200

От физически
и юридически
лица, от
разкомплекто
ване на
ИУЕЕО

41

42

43

44

45

160601*

160602*

160603*

160604

160605

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Оловни
да е от операциите R1 акумулаторни
R12, освен временното
батерии
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Ni-Cd батерии
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
батерии,съдържащ да е от операциите R1 R12, освен временното
и живак
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)
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
- (съхраняване на
отпадъци)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Други батерии и да е от операциите R1 R12, освен временното
акумулатори
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)

13/47

500

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС

5

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС

46

170101

Бетон

47

170102

Тухли

48

170202

Стъкло

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
- (съхраняване на
отпадъци)
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
- (съхраняване на
отпадъци)
R05 - Рециклиране или
възстановяване на
други неорганични
материали - (R5Рециклиране
/възстановяване на
др.неоранични
материали)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
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка (сортиране,
натрошаване,смилане)

14/47

20

от физ. и
юрдически
лица

20

от физ. и
юрдически
лица

1200

от физ. и
юрдически
лица

49

170203

50

170410*

51

190102

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Пластмаса
методите R1 - R11 - (R
12 -Предварителна
обработка (сортиране и
балиране))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
- (съхраняване на
отпадъци)
R12 - Размяна на
отпадъците за
Кабели, съдържащи оползотворяване по
масла,
който и да е от
каменовъглен
методите R1 - R11 - (R
катран и други
12 -Предварителна
опасни вещества
обработка
(Сортиране)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
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Черни метали,
да е от операциите R1 отделени от дънна R12, освен временното
пепел
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране)

15/47

90

от физ. и
юрдически
лица

5

От
юридически
лица

100

от
юридически
лица

52

190102

53

191004

54

191201

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Черни метали,
да е от операциите R1 отделени от дънна R12, освен временното
пепел
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Лека прахообразна извършване на която и
фракция и прах, да е от операциите R1 различни от
R12, освен временното
упоменатите в 19
съхраняване до
10 03
събирането им на
мястото на образуване
- (съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране)
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Хартия и картон
методите R1 - R11 - (R
12 Предварителна
обработка (сортиране и
балиране))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
- (съхраняване на
отпадъци )

16/47

100

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

100

От лица
регистрирани
по Търговския
закон

1000

от физ. и
юрдически
лица

55

191204

56

191205

57

191207

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Пластмаса и каучук методите R1 - R11 - (R
12 Предварителна
обработка (сортиране и
балиране)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
- (съхраняване на
отпадъците)
R05 - Рециклиране или
възстановяване на
други неорганични
материали - (R5Стъкло
Рециклиране/
възстановяване на др.
неоранични
материали)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
- (съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка (сортиране,
натрошаване,
смилане);)
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Дървесина,
да е от операциите R1 различна от
упоменатата в 19 R12, освен временното
съхраняване до
12 06
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )

17/47

400

от физ. и
юрдически
лица

1000

от физически
и юридически
лица

1500

от физ. и
юрдически
лица

58

191208

59

191209

60

191211*

61

191212

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Текстилни
R12, освен временното
материали
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Минерали
да е от операциите R1 (например пясък, R12, освен временното
камъни)
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13
Съхраняване на
Други отпадъци
отпадъци
до
(включително
извършване
на
която и
смеси от
да
е
от
операциите
R1 материали) от
R12,
освен
временното
механично
съхраняване до
третиране на
събирането
им на
отпадъци,
мястото
на
образуване
съдържащи опасни
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
Други отпадъци
отпадъци до
(включително
извършване
на която и
смеси от
да
е
от
операциите
R1 материали) от
R12,
освен
временното
механично
съхраняване до
третиране на
събирането
им на
отпадъци, различни
мястото
на
образуване
от упоменатите в 19
- (Съхраняване на
отпадъци )

18/47

10

от физ. и
юрдически
лица

10

от физ. и
юрдически
лица

41

от физ. и
юрдически
лица

1000

от физ. и
юрдически
лица

62

200101

63

200102

64

200123*

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Хартия и картон
методите R1 - R11 - (R
12 Предварителна
обработка (сортиране и
балиране))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
- (Съхраняване на
отпадъци)
R05 - Рециклиране или
възстановяване на
други неорганични
материали - (R5Стъкло
Рециклиране
/възстановяване на др.
неоранични
материали/)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
- (Съхраняване на
отпадъци)R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12 - Предварителна
обработка (сортиране,
натрошаване, смилане)
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци)

19/47

250

от физ. и
юрдически
лица

1500

от физически
и юридически
лица

1

от физ. и
юрдически
лица

65

66

67

68

200133*

Батерии и
акумулатори,
включени в 16 06
01, 16 06 02 или 16
06 03, както и
несортирани
батерии и
акумулатори,

200134

Батерии и
акумулатори,
различни от
упоменатите в 20
01 33

200135*

Излязло от
употреба
електрическо и
електронно
оборудване,
различно от
упоменатото в 20
01 21 и 20 01 23,

200136

Излязло от
употреба
електрическо и
електронно
оборудване,
различно от
упоменатото в 20
01 21 и 20 01 23 и

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
- (Съхраняване на
отпадъци)
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
- (Съхраняване на
отпадъци)
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
- (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(Разглобяване))
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12 Предварителна
обрабока
(Разглобяване))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
- (Съхраняване на
отпадъци)

Забележки:

20/47

5000

от физ. и
юрдически
лица

5

от физ. и
юрдически
лица

2500

от физ. и
юрдически
лица

5000

от физ. и
юрдически
лица

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

+

+

-

1
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160604

+

+

-

160605

+

+

-

200133

+

+

-

200134

+

+

-

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

R12 - Размяна на
отпадъците за
Отпадъци от
оползотворяване по
разкриване и добив
който и да е от
010101
на метални полезни методите R1 - R11 - (R
изкопаеми
12-Предварителна
обработка (сортиране
и пресоване))

200

2

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Отпадъци от
извършване на която
разкриване и добив и да е от операциите
010101
на метални полезни
R1 - R12, освен
изкопаеми
временното
съхраняване до
събирането им на

200

От юридически
лица

3

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
020110 Метални отпадъци
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

500

От лица
регистрирани по
Търговския закон

4

Отпадъци от
преработване на
шлака

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

100

От юридически
лица

Непреработвана
шлака

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

100

От юридически
лица

5

100201

100202
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6

R13 - Съхраняване на
Неизползвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която
матрици и
и да е от операциите
101006
пресформи,
R1 - R12, освен
различни от
временното
упоменатите в 10 10
съхраняване до
05
събирането им на

100

От юридически
лица

7

R13 - Съхраняване на
Използвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която
матрици и
и да е от операциите
101008
пресформи,
R1 - R12, освен
различни от
временното
упоменатите в 10 10
съхраняване до
07
събирането им на

100

От юридически
лица

8

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Стърготини,
който и да е от
120101 стружки и изрезки
методите R1 - R11 - (R
от черни метали
12-Предварителна
обработка
(сортиране))R13 -

5000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

9

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Прах и частици от
който и да е от
черни метали
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране))R13 -

1000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

10

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Стърготини,
който и да е от
120103 стружки и изрезки
методите R1 - R11 - (R
от цветни метали
12-Предварителна
обработка
(сортиране)R13 -

1000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

11

120104

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Прах и частици от
който и да е от
цветни метали
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране)R13 -

1000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

120113

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

10

От лица
регистрирани по
Търговския закон

12

120102

Отпадъци от
заваряване
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Черни метали

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

Цветни метали

50000

От лица
регистрирани по
Търговския закон,
от
разкомплектоване
на ИУМПС

14

160118

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

2000

От лица
регистрирани по
Търговския закон,
от
разкомплектоване
на ИУМПС

15

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
170401 Мед, бронз, месинг
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

1000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

16

Алуминий

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

500

От лица
регистрирани по
Търговския закон

Олово

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

100

-

Олово

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

100

От лица
регистрирани по
Търговския закон

Цинк

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

50

От лица
регистрирани по
Търговския закон

13

17

18

19

160117

170402

170403

170403

170404
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20

21

170405

170406

Чугун и стомана

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка(сортиране,
рязане))R13 -

20000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

Калай

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка(сортиране,
рязане))R13 -

10

От лица
регистрирани по
Търговския закон

Смеси от метали

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)

1000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

22

170407

23

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Кабели, различни от
който и да е от
170411 упоменатите в 17 04
методите R1 - R11 - (R
10
12-Предварителна
обработка
(сортиране)R13 -

500

От лица
регистрирани по
Търговския закон

24

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Черни метали,
и да е от операциите
190102 отделени от дънна
R1 - R12, освен
пепел
временното
съхраняване до
събирането им на

100

от юридически
лица

25

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Отпадъци от чугун и
който и да е от
191001
стомана
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

10000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

26

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

500

от юридически
лица
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27

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
Отпадъци от цветни
който и да е от
191002
метали
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

28

29

30

191202

191203

200140

500

От лица
регистрирани по
Търговския закон

Черни метали

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

5000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

Цветни метали

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

8000

От лица
регистрирани по
Търговския закон

Метали

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12-Предварителна
обработка
(сортиране, рязане))

10000

от физически и
юридически лица

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

1. Площадка №: 2
1.1 С местонахождение: гр. (с.) Стара Загора ,област Стара Загора ,община Стара Загора
,ул гр. Стара Загора, област Стара Загора, община Стара Загора, кв.Индустриален, УПИ №
СХХХІV, кв.13 по плана на гр.Стара Загора, общ. Стара Загора (ПИ с идентификатор
68850.523.300), УПИ № ХVІІІ, кв.13 по плана на гр.Стара Загора, общ. Стара Загора (ПИ с
идентификатор 68850.523.5825) и ПИ с идентификатор 68850.523.5830 по КК на гр. Стара
Загора ,№ УПИ № СХХХІV, кв.13 по плана на гр.Стара Загора, общ. Стара Загора (ПИ с
идентификатор 68850.523.300), УПИ № ХVІІІ, кв.13 по плана на гр.Стара Загора, общ. Стара
Загора (ПИ с идентификатор 68850.523.5825) и ПИ с идентификатор 68850.523.5830 по КК на гр.
Стара Загора, ,планоснимачен № кв. Индустриален по плана на гр./с./общ Стара Загора
други описателни данни, когато имотът е извън регулация площ 3579 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

010101

2

030308

3

080112

4

080409*

Наименование

Дейности,
кодове

2

3
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване
на която и
Отпадъци от
да
е
от
операциите
R1 разкриване и добив
R12,
освен
временното
на метални полезни
съхраняване до
изкопаеми
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване
на която и
Отпадъчни бои и
да
е
от
операциите
R1 лакове, различни
R12,
освен
временното
от упоменатите в 08
съхраняване до
01 11
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13
Съхраняване на
Отпадъчни
отпадъци
до
лепила/адхезиви и
извършване
на
която и
уплътняващи
да
е
от
операциите
R1 материали,
R12,
освен
временното
съдържащи
съхраняване до
органични
събирането
им на
разтворители или
мястото
на
образуване
други опасни
- (Съхраняване на
отпадъци)
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Количест
во
(тон/год.)

Произход

4

5

100

От
юридически
лица

100

От физически
и юридически
лица

30

От
юридически
лица

10

От
юридически
лица

5

080410

Отпадъчни
лепила/адхезиви и
уплътняващи
материали,
различни от
упоменатите в 08
04 09

6

100201

Отпадъци от
преработване на
шлака

7

100202

Непреработвана
шлака

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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))
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
- (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))

28/47

10

От
юридически
лица

100

От
юридически
лица

1000

От
юридически
лица

8

101006

9

101008

10

110112

R13 - Съхраняване на
Неизползвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която и
матрици и
да е от операциите R1 пресформи,
R12, освен временното
различни от
съхраняване до
упоменатите в 10
събирането им на
10 05
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))
R13 - Съхраняване на
Използвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която и
матрици и
да е от операциите R1 пресформи,
R12, освен временното
различни от
съхраняване до
упоменатите в 10
събирането им на
10 07
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))
D15 - Съхраняване до
извършване на която и
Отпадъчни
да е от операциите по
промивни води, обезвреждане D1 - D14,
различни от
освен временното
упоменатите в 11
съхраняване до
01 11
събирането на
отпадъците от мястото
на образуването им (Съхраняване до
извършване на някоя
от дейностите D1-D14)
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100

От
юридически
лица

100

От
юридически
лица

100

От
юридически
лица

11

120105

12

120107*

D15 - Съхраняване до
извършване на която и
да е от операциите по
Cтърготини,
обезвреждане D1 - D14,
стружки и изрезки
освен временното
от пластмаси
съхраняване до
събирането на
отпадъците от мястото
на образуването им (Съхраняване до
извършване на някоя
от дейностите D1D14)R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 - (R
12 Размяна на
отпадъци за подлагане
на някоя от дейностите
с кодове R1 - R 11, в
т.ч. сортиране,
балиране и др)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
- (Съхраняване на
отпадъци;)D14 Препакетиране преди
предаването им за
обезвреждане по която
и да е от операциите
D1 - D13 (Препакетиране преди
подлагане на някоя от
дейностите с кодове
R13 - Съхраняване на
Машинни масла на
отпадъци до
минерална основа, извършване на която и
несъдържащи
да е от операциите R1 халогенни елементи R12, освен временното
(с изключение на
съхраняване до
емулсии и
събирането им на
разтвори)
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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400

От
юридически
лица

50

От
юридически
лица

13

120113

14

130110*

15

130113*

16

130206*

17

130208*

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
Отпадъци от
методите R1 - R11 заваряване
(Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Нехлорирани
хидравлични масла да е от операциите R1 R12, освен временното
на минерална
съхраняване до
основа
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Други хидравлични да е от операциите R1 R12, освен временното
масла
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Синтетични
извършване на която и
моторни и
да е от операциите R1 смазочни масла и R12, освен временното
масла за зъбни
съхраняване до
предавки
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Други моторни, да е от операциите R1 смазочни и масла R12, освен временното
за зъбни предавки
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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10

От
юридически
лица

50

От
юридически
лица

5

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

50

От
юридически
лица

0.5

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

18

130307*

19

130310*

20

150101

21

150102

22

150104

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Нехлорирани
извършване на която и
изолационни и
да е от операциите R1 топлопредаващи R12, освен временното
масла на минерална
съхраняване до
основа
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Други изолационни да е от операциите R1 и топлопредаващи R12, освен временното
масла
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )

32/47

50

От
юридически
лица

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

50

От физически
и юридически
лица

100

От физически
и юридически
лица

1000

От физически
и юридически
лица

23

150105

24

150106

25

150107

26

150110*

27

150202*

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Композитни/многос да е от операциите R1 лойни опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Смесени опаковки R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Опаковки,
извършване
на която и
съдържащи
да
е
от
операциите
R1 остатъци от опасни
R12,
освен
временното
вещества или
съхраняване до
замърсени с опасни
събирането
им на
вещества
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13
Съхраняване на
Абсорбенти,
отпадъци
до
филтърни
извършване на която и
материали
да е от операциите R1 (включително
маслени филтри, R12, освен временното
съхраняване до
неупоменати
събирането
им на
другаде), кърпи за
мястото
на
образуване
изтриване и
- (Съхраняване на
отпадъци )
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10

От физически
и юридически
лица

10

От физически
и юридически
лица

150

От физически
и юридически
лица

10

От физически
и юридически
лица

2

От физически
и юридически
лица

28

29

30

31

32

160103

Излезли от
употреба гуми

160120

Стъкло

160210*

Излязло от
употреба
оборудване,
съдържащо или
замърсено с PCBs,
различно от
упоменатото в 16
02 09

160213*

Излязло от
употреба
оборудване,
съдържащо опасни
компоненти,
различно от
упоменатото в
кодове от 16 02 09

160214

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

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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци)
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
- (Съхраняване на
отпадъци)
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80

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

240

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

65

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

100

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

20

От физически
и юридически
лица и от и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

33

34

35

36

37

160216

160601*

160602*

160603*

160604

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
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Оловни
да е от операциите R1 акумулаторни
R12, освен временното
батерии
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Ni-Cd батерии
R12, освен временното
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
батерии,съдържащ да е от операциите R1 R12, освен временното
и живак
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
Компоненти,
отстранени от
излязло от
употреба
оборудване,
различни от
упоменатите в код
16 02 15
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250

От физически
и юридически
лица и от и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

100

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

10

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

38

160605

Други батерии и
акумулатори

39

170101

Бетон

40

170102

Тухли

41

170202

Стъкло

42

170203

Пластмаса

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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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5

От физически
и юридически
лица и от
разкомплекто
ване на
ИУМПС на
Площадка №1

20

От физически
и юридически
лица

20

От физически
и юридически
лица

10

От физически
и юридически
лица

90

От физически
и юридически
лица

43

170410*

44

190102

45

191004

46

191201

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Кабели, съдържащи извършване на която и
масла,
да е от операциите R1 каменовъглен
R12, освен временното
катран и други
съхраняване до
опасни вещества
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Черни метали,
да е от операциите R1 отделени от дънна R12, освен временното
пепел
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Лека прахообразна извършване на която и
фракция и прах, да е от операциите R1 различни от
R12, освен временното
упоменатите в 19
съхраняване до
10 03
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на отпадъците
за оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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5

От
юридически
лица

100

От
юридически
лица

100

От
юридически
лица

1000

От физически
и юридически
лица

47

191204

48

191205

49

191207

50

191208

51

191209

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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване
на която и
Дървесина,
да
е
от
операциите
R1 различна от
R12,
освен
временното
упоменатата в 19
съхраняване до
12 06
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
да е от операциите R1 Текстилни
R12, освен временното
материали
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която и
Минерали
да е от операциите R1 (например пясък, R12, освен временното
камъни)
съхраняване до
събирането им на
мястото на образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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100

От физически
и юридически
лица

10

От физически
и юридически
лица

200

От физически
и юридически
лица

10

От физически
и юридически
лица

10

От физически
и юридически
лица

52

53

191211*

Други отпадъци
(включително
смеси от
материали) от
механично
третиране на
отпадъци,
съдържащи опасни

191212

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

54

200101

55

200102

56

200123*

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
- (Съхраняване на
отпадъци )
R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Съхраняване на
отпадъци )

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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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 образуване
- (Съхраняване на
отпадъци )
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41

От физически
и юридически
лица

1000

От физически
и юридически
лица

250

От физически
и юридически
лица

10

От физически
и юридически
лица

200

От физически
и юридически
лица

57

58

59

60

200133*

Батерии и
акумулатори,
включени в 16 06
01, 16 06 02 или 16
06 03, както и
несортирани
батерии и
акумулатори,

200134

Батерии и
акумулатори,
различни от
упоменатите в 20
01 33

200135*

Излязло от
употреба
електрическо и
електронно
оборудване,
различно от
упоменатото в 20
01 21 и 20 01 23,

200136

Излязло от
употреба
електрическо и
електронно
оборудване,
различно от
упоменатото в 20
01 21 и 20 01 23 и

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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )
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
- (Съхраняване на
отпадъци )

10

От физически
и юридически
лица

5

От физически
и юридически
лица

300

От физически
и юридически
лица

300

От физически
и юридически
лица

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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
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Количест
во
(тон/год.)
4

Произход

5

1

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Отпадъци от
извършване на която
разкриване и добив и да е от операциите
010101
на метални полезни
R1 - R12, освен
изкопаеми
временното
съхраняване до
събирането им на

100

От юридически
лица

2

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Предварителна
обработка R 12
(сортиране, рязане))

500

От юридически
лица

Отпадъци от
преработване на
шлака

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

100

От юридически
лица

Непреработвана
шлака

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

1000

От юридически
лица

3

020110 Метални отпадъци

100201

4

100202

5

R13 - Съхраняване на
Неизползвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която
матрици и
и да е от операциите
101006
пресформи,
R1 - R12, освен
различни от
временното
упоменатите в 10 10
съхраняване до
05
събирането им на

100

От юридически
лица

6

R13 - Съхраняване на
Използвани
отпадъци до
леярски сърца,
извършване на която
матрици и
и да е от операциите
101008
пресформи,
R1 - R12, освен
различни от
временното
упоменатите в 10 10
съхраняване до
07
събирането им на

100

От юридически
лица

7

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

5000

От юридически
лица
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8

120102

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

3000

От юридически
лица

9

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

1000

От юридически
лица

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

1000

От юридически
лица

Отпадъци от
заваряване

R12 - Размяна на
отпадъците за
оползотворяване по
който и да е от
методите R1 - R11 (Съхраняване на
отпадъци )R12 Размяна на

10

От юридически
лица

Черни метали

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

50000

От юридически
лица

13

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

От юридически
лица

14

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

1000

От юридически
лица

10

11

12

120104

120113

160117

Прах и частици от
черни метали
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15

16

17

18

19

170402

170403

170404

170405

170406

Алуминий

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

500

От юридически
лица

Олово

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

100

От юридически
лица

Цинк

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

50

От юридически
лица

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

20000

От юридически
лица

Калай

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

10

От юридически
лица

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

От юридически
лица

500

От юридически
лица

20

170407

21

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
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22

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
извършване на която
Черни метали,
и да е от операциите
190102 отделени от дънна
R1 - R12, освен
пепел
временното
съхраняване до
събирането им на

100

От юридически
лица

23

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

10000

От юридически
лица

24

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

500

От юридически
лица

25

R13 - Съхраняване на
отпадъци до
Лека прахообразна
извършване на която
фракция и прах,
и да е от операциите
191004
различни от
R1 - R12, освен
упоменатите в 19 10
временното
03
съхраняване до
събирането им на

100

От юридически
лица

26

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

От юридически
лица

Цветни метали

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

8000

От юридически
лица

Метали

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

10000

От физически и
юридически лица

27

28

191202

191203

200140

Забележки
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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)
В ПИ с идентификатори 68850.523.300, ПИ 68850.523.5825 и ПИ 68850.523.5830 по КК на гр.Стара
Загора се обособява нова площадка за събиране, съхранение и механична обработка на отпадъци от
черни и цветни метали, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от опаковки с обща площ от 3579 кв.м. На площадката
ще бъдат обособени зони, предназначени за съхраняване и третиране на отпадъци (само за ОЧЦМ).
Предвидените дейности ще се извършват на бетонирана площадка на открито.
1. Дейности с ОЧЦМ: Механичната обработка на металните отпадъци ще се осъществява, чрез ръчно
газо-кислородно рязане.
2 Дейности с излязло на ИУЕЕО: На новообособената площадка ще се извършват само дейности по
събиране и съхранение на отпадъците.
4. Дейности с НУБА: .....
Моля вижте прикачения файл -приложение 1
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

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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