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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  

Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора 
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

 

 

Изх. № КОС-21-3095 

гр. Ст. Загора, 21.07.2015 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 13-ДО-426-02 от 21.07.2015 г. 

 

 

 

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с  ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и във връзка със заявление с Вх. № 3095 от 14.07.2015 г. 

 

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ 

 

 

Решение № 13-ДО-426-01 от 19.03.2013 г. 

 

 

на  

 

 

„ФЕНИКС ИНВЕРС”ООД 
 

 

ЕИК: 820169617 

Седалище :  гр. София, р-н Средец, ул. ”Гургулят” № 5, ет.1. 

 

и адрес за кореспонденция:  област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, 

бул.»ОСВОБОЖДЕНИЕ», №  10    

лице, управляващо/представляващо дружеството:  Михаил  Пенев  Михайлов, Пенко 

Михайлов Михайлов  и Любомир Михайлов Михайлов 

служ. тел.: 068/603407 

факс: 068/603413 

електронна поща: fenixlv@abv.bg 

 

както следва: 

 
I. Разрешават се следните промени: 

 

 

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

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

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:office@stz.riew.e-gov.bg
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А.  Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци, добавяне на нови отпадъци на 

площадка 2, както следва:  

1. Площадка №  2 

 

1.1. С местонахождение: гр. Стара Загора, област Стара Загора, община Стара Загора, квартал 

«Индустриален», поземлен имот с идентификатор 68850.523.122 с  площ: 7 297 кв.м 

 

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

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

 
№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количеств

о 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

Промяна на количеството на вече разрешени отпадъци 

 

1.  13 01 10* Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

2.  13 01 13* Други хидравлични масла R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

3.  13 02 04* Хлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

4.  13 02 05* Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

R 13-съхранение         52 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

5.  13 02 06* Синтетични моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

6.  13 02 07* Бързо биоразградими 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

7.  13 02 08* Други моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

8.  13 07 01* Газьол, котелно и 

дизелово гориво 

R 13-съхранение         15 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 
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9.  13 07 02* бензин R 13-съхранение         10 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

10.  16 01 07 Маслени филтри R 13-съхранение           6 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

11.  16 01 11* Спирачни накладки 

съдържащи азбест 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

12.  16 01 12 Спирачни накладки 

различни от упоменатите 

в 16 01 11 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

13.  16 01 13* Спирачни течности R 13-съхранение           1 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

14.  16 01 15 Антифризни течности, 

различни от упоменатите 

в 16 01 14 

R 13-съхранение           1 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

15.  16 01 16 Резервоари за втечнени 

газове 

R 12- 

предварителна 

обработка (рязане) 

 R 13-съхранение 

 

        100 

От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

16.  16 01 19 пластмаси R 13-съхранение 

   

       60 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

17.  16 01 20 стъкло R 13-съхранение 

   

       60 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

18.  16 01 21* Опасни компоненти, 

различни от упоменатите 

в кодове 16 01 17 до 16 01 

11,16 01 13 и 16 01 14 

R 13-съхранение 

   

         3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

19.  16 08 02* Отработени катализатори, 

съдържащи опасни прехо-

дни метали(4) или опасни 

съединения 

R 13-съхранение 

D15-съхранение до 

извършване на 

някоя от дейнос-

тите с кодове  D1-

D14  

        20 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

20.  19 12 04 Пластмаса и каучук R 13-съхранение 

   

     100 От физически и 

юридически 

лица  

21.  19 12 05 стъкло R 13-съхранение 

   

     100 От физически и 

юридически 

лица  
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22.  20 01 23* Излязло от употреба 

обору-дване, съдържащо 

хлоро-

флуоровъглеводороди 

R 12- 

предварителна 

обработка 

(разкомплек-

товане) 

R 13 –съхранение   

     500 От физически и 

юридически 

лица  

23.  20 01 35* Излязло от употреба 

обору-дване,различно от 

упоме-натото в 20 01 21 и 

20 01 12  съдържащо 

опасни компо-ненти 

R 12- 

предварителна 

обработка 

(разкомплек-

товане) 

R 13 –съхранение   

      500 От физически и 

юридически 

лица  

24.  20 01 36 Излязло от употреба 

ЕЕоборудване, различно 

от упоменатото в 20 01 

31, 20 01 23 и 20 01 35 

R 12- 

предварителна 

обработка 

(разкомплек-

товане) 

R 13 –съхранение   

     500 От физически и 

юридически  

Добавяне на нови отпадъци 

 

25.  13 07 03* Други горива  (включи-

телно смеси) 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

26.  16 01 09* Компоненти съдържащи 

РСВs 

R 13-съхранение           3 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

27.  16 08 01 Отработени катализа-

тори,съдържащи злато, 

сребро, рений, родий, 

паладий, иридий или 

платина 

R 13-съхранение 

   

          5 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

28.  16 08 03 Отработени катализатори 

съдържащи преходни 

мета-ли или съединения 

на пре-ходни метали, 

неупоменати другади 

R 13-съхранение 

   

       25 От физически и 

юридически 

лица и  от  

разкомплектован

е на ИУМПС 

29.  19 10 03* Лека прахообразна фрак-

ция и прах, съдържащи 

опасни вещества 

R 13-съхранение 

   

      200 От физически и 

юридически 

лица  

30.  19 10 04 Лека прахообразна 

фракция и прах, различни 

от упоменатите в 19 10 03 

R 13-съхранение 

   

     400 От физически и 

юридически 

лица  

 

                  Увеличава се количеството на отпадък от таблицата на черните и цветни метали 

31. 19 10 01      

 

Отпадъци от желязо и 

стомана 

R 12- предвари-

телна обработка 

(рязане,сортиране,р

азделяне,уплътнява

не,балиране) 

R 13-съхранение 

    4 000 От лица 

регистрирани  по 

Търговския 

закон  

 

II Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 13-ДО-426-01 от 19.03.2013 г. и издавам 

следното разрешение:  

 

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

 

1. Площадка № 1: 
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1.1. С местонахождение: гр. Стара Загора, Област Стара Загора, Община Стара Загора, 

кв.”Индустриален”, поземлен имот с идентификатор 68850.523.113, с площ 2730 кв.м. с трайно 

предназначение: Урбанизирана за друг вид производствен, складов обект. 

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

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 04 

    

  

Отпадъци от 

пластмаса (с 

изключение на 

опаковки) 

  

 R13- Съхраняване 0,50 

 

 

 от Физически 

и юридически 

лица 

  

2 07 02 99 Отпадъци 

неупоменати другаде 

R13- Съхраняване  10 от физически и 

юридически 

лица  

3 12 01 18* Утайки съдържащи 

метали (утайки от 

шлифоване,хонингова

не и лепинговане) 

съдър-жащи масло 

R13- Съхраняване  2 000 От физически и 

юридически 

лица  

4 15 01 01 

  

хартия и картонени 

опаковки 

R 12- предварителна 

обработка (сортиране, 

балиране) 

R13- Съхраняване  

500 

 

  от  физически 

и юридически 

лица  

   5 15 01 02 пластмасови 

опаковки 

R 12- предварителна 

обработка (сортиране, 

балиране) 

R13- Съхраняване 

1 000  от физически и 

юридически 

лица  

    6 15 01 04 метални опаковки R 12- предварителна 

обработка (сортиране, 

балиране) 

R13- Съхраняване  

3000   от   физически 

и юридически 

лица  

    7 15 01 05 композитни/многосло

йни опаковки 

R13- Съхраняване 50   от физически 

и юридически 

лица  

    8 15 01 06 смесени опаковки R13- Съхраняване 100  от физически и 

юридически 

лица  

   9 15 01 07 стъклени опаковки 

  

R13- Съхраняване 100  от физически и 

юридически 

лица  

  10  16 01 03 излезли от употреба 

гуми 

R13- Съхраняване 500 от  физически и 

юридически 

лица  

11 16 01 12 спирачни накладки 

различни от 

упоменатите 

в 16 01 11 

R13- Съхраняване 1  от  физически 

и юридически 

лица 

12 16 01 16 резервоари за 

втечнени 

газове 

R12- Предварителна 

обработка /рязане/ 

R13- Съхраняване 

0,75 от  физически и 

юридически 

лица  

13 16 01 19 пластмаси R13- Съхраняване 50  от  физически 

и юридически 

лица  

14 16 01 20 стъкло R13- Съхраняване 40  от  физически 

и юридически 

лица  
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15 16 02 11* излязло от употреба 

оборудване,съдържа

що 

хлорофлуоровъглевод

ороди HCFC,HFC 

R12  -предварителна 

обработка  

/разкомплектоване/ 

R13- Съхраняване 

250 от  физически и 

юридически 

лица  

16 16 02 12* излязло от употреба 

оборудване,съдържа

що 

освободен азбест 

R12- предварителна 

обработка  

/разкомплектоване/ 

R13 - съхраняване 

250 от  физически и 

юридически 

лица  

17 16 02 13* излязло от употреба 

оборудване 

съдържащо 

опасни компоненти, 

различни от 

упоменато то  в 

кодове от 16 02 09 

до16 02 13 

R12- предварителна 

обработка  

/разкомплектоване/ 

R13 - съхраняване 

250 от  физически и 

юридически 

лица  

18 16 02 14 

  

Излязло от употреба 

оборудване,различно 

от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 

16 02 13 

  

R12- предварителна 

обработка  

/разкомплектоване/ 

R13 - съхраняване  

2 500 

 

от  физически и 

юридически 

лица  

19 16 02 16 компоненти,отстране

ни 

от излязло от 

употреба 

оборудване, различни 

от упоменатите в код 

16 02 05 

R13-  съхраняване 12 от  физически и 

юридически 

лица  

20 16 06 01* оловни акумулаторни 

батерии 

R13 - съхраняване 1000 от  физически и 

юридически 

лица  

21 16 06 02 * Ni-Cd батерии R13 съхраняване 10 от  физически и 

юридически 

лица  

22 16 06 04 алкални батерии (с 

изключение на 16 06 

03) 

R13  съхраняване 10 от  физически и 

юридически 

лица  

23 16 06 05  други батерии и 

акумулатори 

R13   съхраняване 500 от  физически и 

юридически 

лица  

24 16 06 06* разделно събран 

електролит от 

батерии и 

акумулатори 

R13 съхраняване 1 от  физически и 

юридически 

лица  

25 16 08 02* 

  

отработени 

катализато-

ри,съдържащи опасни 

преходни метали(4) 

или опасни 

съединения 

R13  съхраняване 

D15 – съхраняване 

до извършването на 

някоя от дейностите с 

кодове D1- D14 

0,05 

 

от  физически и 

юридически 

лица  

26 19 12 01 

  

хартия и картон 

  

R13 съхраняване 

  

25 

 

 от  физически 

и юридически 

лица  

    27 19 12 04 пластмаса и каучук R13 съхраняване 15 от   физически 

и юридически 

лица  

28 19 12 05 

  

  

стъкло 

  

  

R13   съхраняване 

  

 

10 от   физически 

и юридически 

лица  
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29 

19 12 12 други отпадъци 

(вклю-чително смеси 

от мате-риали)от 

механично третиране 

на отпадъци, разлчни 

от упоменатите в 19 

12 11 

R13   съхраняване 25  от  физически 

и юридически 

лица  

30 20 01 01 хартия и картон R 12- предварителна 

обработка (сортиране, 

балиране) 

R13- Съхраняване 

100  от  физически 

и юридически 

лица  

31 20 01 02 стъкло R13  съхраняване 10 от   физически 

и юридически 

лица 

32 20 01 23* излязло от употреба 

оборудване, 

съдържащо 

хлорофлуоровъглевод

о 

роди 

R12 разкомплектоване 

R13 съхраняване 

50 от   физически 

и юридически 

лица  

33 20 01 33* Батерии и 

акумулатори, 

включени в 16 06 01, 

16 06 02 или 16 06 

03,както и 

несортирани батерии 

и акумулатори, 

съдър-жащи такива 

батерии 

R13 съхраняване 50 от   физически 

и юридически 

лица  

       

34 

20 01 34 Батерии и 

акумулатори 

различни от упомена-

тите в 20 01 33 

R13  съхраняване 50  от  физически 

и юридически 

лица  

35 20 01 35* излязло от употреба 

оборудване, различно 

от 

упоменатото в 20 01 

21 и 20 01 12, 

съдържащо 

опасни компоненти 

R12 предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13  съхраняване 

50 от физически и 

юридически 

лица  

36 20 01 36 Излязло от употреба 

Електрическо електро- 

нно оборудване, 

различно от 

упоменатото в 20 01 

31,20 01 23 и 20 01 35 

 R12 предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13  съхраняване 

50 от физически и 

юридически 

лица  

37 20 01 39 пластмаси  R13  съхраняване 50 от  физически и 

юридически 

лица  

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

ще се третират: 

 

Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х Х □ 
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16 02 12* 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х Х □ 

16 02 13* 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х Х □ 

16 02 14 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х Х □ 

20 01 21* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* 

 

Х Х Х   Х □ □ Х Х □ □ Х 

20 01 35* 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х □ □ Х 

20 01 36 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х □ Х 

 

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

третират: 

 
Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и акумулатори 

Индустриални батерии 

и акумулатори 

Портативни  

батерии и акумулатори 

1 2 3 4 

 16 06 01* Х □ □ 

 16 06 02* □ Х □ 

 16 06 03* □ □ □ 

16 06 04 □ □ Х 

16 06 05 □ Х Х 

  20 01 33* Х □ □ 

 20 01 34 Х □ □ 

  
1.3.Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по 

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количеств

о 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 02 01 10      

 

метални отпадъци  R12 –  

Предварителна 

обработка  

/рязане,разглобяван

е, сортиране, 

разделяне,уплътня 

ване/ 

R13 – Съхранява- 

не  

 

500  От лица 

регистрирани по 

Търговския 

закон 

2 12 01 01      

 

стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

R13 съхраняване 2 000 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

      3 12 01 02      

 

прах и частици от  

черни метали 

R13съхраняване 100 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

      4 12 01 03      

 

стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

R13 съхраняване 125 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

5 12 01 04     

  

прах и частици от  

цветни метали 

  

R13 съхраняване 

  

1 

 

От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 
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6 12 01 13 отпадъци от 

заваряване 

R13 съхраняване 

  

500 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

 7 16 01 17 черни метали R13 съхраняване 

  

5 000 От лица 

регистрирани по 

Търговския 

закон  

8 16 01 18 цветни метали R13съхраняване 

  

400 От лица 

регистрирани по 

Търговския 

закон  

9 17 04 01      мед, бронз, месинг 

 

R13 съхраняване 25 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

10 17 04 02      алуминий 

 

R13 съхраняване 400 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

11 17 04 03      олово 

 

R13 съхраняване 15 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

12 17 04 04      цинк 

 

R13 съхраняване 2,50 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

13 17 04 05      желязо и стомана 

 

R12-предварителна 

обработка 

/рязане,раглобяване,

сортиране, 

разделяне, 

уплътняване, 

балиране/, 

R13 съхраняване 

1000 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

14 17 04 06      калай 

 

R13 съхраняване 1 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

15 17 04 07      смеси от метали 

 

R12- предваритлана 

обработка 

/рязане,разглобяван

е,сортиране, 

разделяне,упътнява

не,балиране/, 

R13- съхраняване 

1000 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

16 17 04 11      кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 

 

R13- съхраняване 200 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

17 19 10 01      

 

отпадъци от желязо 

и стомана 

R12-предварител на 

обработка 

/рязане,разглобяван

е,сортиране, 

разделяне,уплътняв

ане,балиране/ 

R13 съхраняване 

500 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

18 19 10 02      

 

отпадъци от цветни 

метали 

R13- съхраняване 200 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 
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29 19 12 02      

 

черни метали R12-предварителна 

обработка/рязане,со

ртиране,разделяне,у

плътняване, 

балиране/ 

R13 съхраняване 

2000 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

22 19 12 03      

 

цветни метали R13 съхраняване 100 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

21 20 01 40      

 

метали R12предварител 

на обработка-

/рязане,сортиране, 

разделяне,уплънява

не, балиране/ 

R13 съхраняване 

10 000 От физически 

лица и лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

 
2. Площадка №    2 

 

2.1. С местонахождение: гр. Стара Загора, област Стара Загора, община Стара Загора, квартал 

«Индустриален», поземлен имот с идентификатор 68850.523.122 с  площ: 7 297 кв.м., трайно предназначение:  

Урбанизирана, за друг вид производствен, складов обект. 

 

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

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 02 01 04 

    

  

Отпадъци от пластмаса (с 

изключение на опаковки) 

  

  

 R13 – Съхраняване  0, 50 

 

 

  Физически и 

юридически 

лица  

2 07 02 99 Отпадъци неупоменати 

другаде 

R13-  съхраняване 10   Физически и 

юридически 

лица  

3 12 01 05 стърготини,стружки и изрезки 

от пластмаса 

R13  съхраняване 

  

50 

 

  Физически и 

юридически 

лица  

4 12 01 18* Утайки съдържащи метали 

(утайки от шли-фоване, 

хонинговане и лепинговане) 

съдър-жащи масла 

R13  съхраняване 

  

1000 Физически и 

юридически 

лица  

5 13 01 10* нехлорирани хидравлич 

ни масла на минерална 

основа 

R13  съхраняване 3 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

6 13 01 13* други хидравлични масла R13 съхраняване 3 Физически и 

юридически 

лица и 

разкомплектова

не на ИУМПС 

7 13 02 04* хлорирани моторни,сма 

зочни имасла за зъбни 

предавки на минерална 

основа  

R13 съхраняване 3 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 
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8 13 02 05* нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки  

R13 съхраняване 52 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

9 13 02 06* синтетични моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

R13 съхраняване 3 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

  

10 

13 02 07* бързо биоразградимини 

моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки 

R13 съхраняване           3 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

  

11 

13 02 08* други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

R13 съхраняване           3 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

12 13 03 06* хлорирани изолационни 

и топлопредаващи мас-ла на 

минерална основа, 

различни от упоменати- 

те в 13 03 01 

R13  съхраняване 1,50 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

13 13 03 07* нехлорирани изолацион-ни и 

топлопредаващи масла на 

минерална основа 

R13  съхраняване 1,50 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

14 13 03 08* синтетични изолацион-ни и 

топлопредаващи масла 

R13   съхраняване 1,50 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

15 13 03 09* бързо биоразградими 

изолационни и топло 

предаващи масла 

R13  съхраняване 1,50 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

16 13 03 10* други изолационни и топло 

предаващи масла 

R13  съхраняване 1,50 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

17 13 05 03* утайки от маслоулови-телни 

шахти(колектори) 

R13  съхраняване 0,50 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

18 13 07 01* газьол,котелно и дизелово 

гориво 

R13   съхраняване 15 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

19 13 07 02* бензин R13   съхраняване           10 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

20 13 07 03* Други горива (включително 

смеси) 

R13  съхраняване            3 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 
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21 14 06 01* хлорофлуоровъглеводо- 

роди, HCFC,HFC 

R13  съхраняване 1 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

и 

предварително 

третиране на 

ИУЕЕО 

22 15 01 01 

  

хартия и картонени опаковки 

  

R 12- предварителна 

обработка 

(сортиране,балиране) 

R13- Съхраняване  

500 

 

   Физически и 

юридически 

лица  

  

23 15 01 02 пластмасови опаковки  R13 съхраняване 1 000    Физически и 

юридически 

лица  

24 15 01 04 метални опаковки R 12- предварителна 

обработка 

(сортиране, 

балиране) 

R13- Съхраняване 

3000    Физически и 

юридически 

лица 

25 15 01 05 композитни/многослойни 

опаковки 

R13 съхраняване 50    Физически и 

юридически 

лица  

26 15 01 06 смесени опаковки  R13 съхраняване 100    Физически и 

юридически 

лица 

27 15 01 07 стъклени опаковки R13 съхраняване 100    Физически и 

юридически 

лица  

28 15 02 02* абсорбенти,филтърни 

материали(включително 

маслени филтри,неупом 

енати другаде),кърпи за 

изтрване и предпазни 

облекла,замърсени с опасни 

вещества 

R13 съхраняване 0,10    Физически и 

юридически 

лица  

29 16 01 03 излезли от употреба гуми R13 съхраняване 500    Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

30 16 01 04* излезли от употреба 

превозни средства 

R12-съхраняване на 

отпадъци за 

подлагане на някоя 

от дейно-стите с 

кодове R1- R11 

 предварителна 

обработ-ване, 

сортране,балиране/ 

R13  съхраняване 

3000 физически и 

юридически 

лица  

31 16 01 06 излезли от употреба 

превозни средства,които 

не съдържат течности или 

други опасни компоненти 

R12-предварителна 

обработка 

/разкомплек-

товане,рязане,сортир

ане, балиране/ 

R13  съхраняване 

1000  физически и 

юридически 

лица  

32 16 01 07* маслени филтри R13  съхраняване 6  физически и 

юридически 

лица и от  

предвари-телно 

третиране на  

ИУМПС 
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33 16 01 08* компоненти,съдържащи 

живак 

R13 съхраняване 0,75 физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

34 16 01 09* Компоненти съдържащи РСВs R13 съхраняване 3 физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

35 16 01 10* експлозивни компонен-ти 

(например предпазни 

въздушни възглавници) 

R13 съхраняване 5 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

36 16 01 11* спирачни накладки, 

съдържащи азбест 

R13  съхраняване 3 физически и 

юридически и 

от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

37 16 01 12 спирачни накладки раз- 

лични от упоменатите 

в 16 01 11 

R13 съхраняване 3 физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

     38 16 01 13* спирачни течности R13 съхраняване 1 физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

39 16 01 14* антифризни течности, 

съдържщи опасни вещества 

R13  съхраняване 1,25 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

40 16 01 15 антифризни течности, 

различни от упоменати- 

те в 16 01 14 

R13 съхраняване 1 Физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

41 16 01 16 резервоари за втечнени 

газове 

R12-предварителна 

обработка/ рязане/ 

R13  съхраняване 

       100    физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

42 16 01 19 пластмаси R13 съхраняване 60    физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

43 16 01 20 стъкло R13 съхраняване 60    физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

44 16 01 21* опасни компоненти,раз- 

лични от упоменаните в 

кодове 16 01 17 до16 01 11,16 

01 13 и 16 01 14 

R13 съхраняване 3 физически и 

юридически 

лица и от 

разкомплектова

не на ИУМПС 

45 16 01 22 компоненти неупоменати 

другаде  

R13  съхраняване 20    физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 
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46 16 01 99 отпадъци неупоменати 

другаде 

R13 съхраняване 160    физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

47 16 02 11* излязло от употреба 

оборудване,съдържащо 

хлорофлуоровъглеводо 

роди HCFC,HFC 

R12-предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13  съхраняване 

250    физически и 

юридически 

лица и от  

предвари-телно 

третиране на  

ИУЕЕО 

48 16 02 12* излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

освободен азбест 

R12-предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13  съхраняване 

250 физически и 

юридически 

лица  

49 16 02 13* излязло от употреба 

оборудване съдържащо 

опасни компоненти, различни 

от упоменато то  в кодове от 

16 02 09 до16 02 13 

R12-предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13  съхраняване 

250    физически и 

юридически 

лица  

50 16 02 14 Излязло от употреба 

оборудване, различно от 

упоменатото в кодове от 16 02 

09 до 16 02 13 

R12-предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13  съхраняване 

2 500   физически и 

юридически 

лица  

51 16 02 15* опасни компоненти,от-

странени от излязло от 

употреба оборудване 

R13  съхраняване 1  физически и 

юридически 

лица  

52 16 02 16 компоненти,отстранени 

от излязло от употреба 

оборудване,различни от 

упоменатите в код 16 02 05 

R13  съхраняване 12,50   физически и 

юридически 

лица  

53 16 06 01* оловни акумулаторни батерии R13 съхраняване 1500    физически и 

юридически 

лица 

и 

предварително 

третиране на 

ИУМПС 

54 16 06 02 * Ni-Cd батерии R13  съхраняване 10 Физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

55 16 06 04 алкални батерии (с из- 

ключение на 16 06 03) 

R13 съхраняване 10 Физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

56 16 06 05  други батерии и акумулатори R13 съхраняване 500 Физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

57 16 06 06* разделно събран електролит от 

батерии и акумулатори 

R13 съхраняване 1 Физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

58 16 08 01 Отработени 

катализатори,съдържащи 

злато, сребро, рений, 

родий,полодшй,иридий или 

платина 

R13 съхраняване           5 Физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 
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59 16 08 02* 

  

отработени катализато-

ри,съдържащи опасни 

преходни метали(4) или 

опасни съединения 

  

R13  съхраняване 

D15 – съхраняване 

до извършването на 

някоя от дейностите 

с кодове D1- D14 

20 

 

Физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС 

60 16 08 03 отработени катализато-ри, 

съдържащи преход-ни метали 

или съедине-нията на на 

преходни метали, 

неупоменати другаде 

R13 съхраняване         25 Физически и 

юридически 

лица и от  

разкомплектова

не на ИУМПС  

   

61 

19 10 03* Лека прахообразна фракция и 

прах, съдържащ опасни 

вещество 

R13 съхраняване       200 Физически и 

юридически 

лица  

62 19 10 04 Лека прахообразна фракция и 

прах, различни от упомена-

тите в 19 10 03 

R13 съхраняване      400    Физически и 

юридически  

63 19 12 01 

  

хартия и картон 

  

R 12- предварителна 

обработка 

(сортиране, 

балиране) 

R13- Съхраняване  

25 

 

Физически и 

юридически 

лица  

64 19 12 04 пластмаса и каучук R13 съхраняване        100  Физически и 

юридически 

лица  

65 19 12 05 стъкло R13 съхраняване        100 Физически и 

юридически 

лица  

66 19 12 10 големи отпадъци, DRF- 

модифицирани горива, 

получени от отпадъци 

R13 съхраняване 25    Физически и 

юридически 

лица  

67 19 12 11* други отпадъци (вклю- 

чително смеси от мета-

риали)от механично тре 

тиране на отпадъците, 

съдържащи опасни ве-щества 

R13  съхраняване 25 Физически и 

юридически 

лица  

 

68 19 12 12 други отпадъци (вклю-

чително смеси от мате-

риали)от механично третиране 

на отпадъци, разлчни от 

упоменатите в 19 12 11 

R13 съхраняване 25  Физически и 

юридически 

лица  

69 20 01 01 хартия и картон R13  съхраняване 100  Физически и 

юридически 

лица  

70 20 01 02 стъкло R13 съхраняване 10  Физически и 

юридически 

лица  

71 20 01 23* излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводо 

роди 

R12-предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13 съхраняване 

        500  физически и 

юридически 

лица  

72 20 01 33* Батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 01, 16 06 02 

или 16 06 03,както и 

несортирани батерии и 

акумулатори, съдър-жащи 

такива батерии 

R13 съхраняване 50  Физически и 

юридически 

лица  

73 20 01 34 Батерии и акумулатори 

различни от упомена-тите в 20 

01 33 

R13 съхраняване 50  Физически и 

юридически 

лица  
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74 20 01 35* излязло от употреба 

оборудване,различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 

12, съдържащо 

опасни компоненти 

R12 предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13  съхраняване 

        500 Физически и 

юридически 

лица  

75 20 01 36 Излязло от употреба 

Електрическо и електро- 

нно оборудване, различ-но от 

упоменатото в 20 01 31,20 01 

23 и 20 01 35 

R12 предварителна 

обработка 

/разкомплектоване/ 

R13  съхраняване 

        500 Физически и 

юридически 

лица  

76 20 01 39 пластмаси  R 12- предварителна 

обработка 

(сортиране, 

балиране) 

R13- Съхраняване 

150 Физически и 

юридически 

лица  

 

2.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, 

ал. 1, които ще се третират: 

 
Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х □ Х 

16 02 12* 

 

Х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х Х Х 

16 02 14 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х Х Х 

20 01 21* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х □ □ Х 

20 01 35* 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х □ □ Х 

20 01 36 

 

Х Х Х Х □ □ Х Х Х □ Х 

 

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

се третират: 
 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и акумулатори 

Индустриални батерии 

и акумулатори 

Портативни  

батерии и акумулатори 

1 2 3 4 

 16 06 01* Х □ □ 

 16 06 02* Х □  □ 

 16 06 03* □  □ □ 

16 06 04 □ Х  □ 

16 06 05 □  □ Х 

  20 01 33*  □ Х Х 

 20 01 34 Х □ □ 

 

 

2.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по 

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
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№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 02 01 10      

 

метални отпадъци  R12 – Размяна на 

отпадъци за 

подлагане 

на някоя от 

дейности-те с 

кодове R1-R11; 

/рязане,разглобява

не,сортиране, 

разделяне,уплътня

ване/ 

R13 –Съхранява- 

вне наотпадъци до 

извършването на 

някоя от дей- 

ностите с кодове 

R1- R12,    

500  От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

2 12 01 01      

 

стърготини, 

стружки и изрезки 

от черни метали 

R13 съхраняване 2 500  От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

3 12 01 02      

 

прах и частици от  

черни метали 

R13 съхраняване 100 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

4 12 01 03      

 

стърготини, 

стружки и изрезки 

от цветни метали 

R13 съхраняване 125 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

5 

 

12 01 04     

  

прах и частици от  

цветни метали 

  

R13 съхраняване 

  

  1 

 

От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

 6 

  

12 01 13 

  

Отпадъци от 

заваряване 

  

R13 съхраняване 

  

500 

  

От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

7 16 01 17  Черни метали R1-предварител-

на обработка 

/рязане,сортиране,

разделяне,уплътня

ване,балиране, 

R13 съхраняване 

      8 000 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон и от 

разкомплектов

ане на 

ИУМПС и 

шредиране 

8 16 01 18 Цветни метали R13 съхраняване 200 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон и от 

разкомплектов

ане на 

ИУМПС и 

шредиране 

    9 17 04 01      Мед, бронз, месинг 

 

R13 съхраняване 25  От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

   10 17 04 02      алуминий 

 

R13 съхраняване 400  От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 
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11 17 04 03      олово 

 

R13 съхраняване 15 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

 12 17 04 04      цинк 

 

R13 съхраняване 2,50  От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

13 17 04 05      желязо и стомана 

 

R12-предвари-

телна обработка 

/рязане,сортиране, 

разделяне, 

уплътняване,бали

ране/ 

R13 съхраняване 

       2000  От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

14 17 04 06      калай 

 

R13 съхраняване 1  От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

       15 17 04 07      смеси от метали 

 

R12предварител-

на обработка 

/рязане,сортиране, 

разделяне, 

уплътняване,бали

ране/ 

R13 съхраняване 

      2000  От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

      16 17 04 11      кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 

10 

 

R13 съхраняване 200 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

      17 19 10 01      

 

отпадъци от желязо 

и стомана 

R12предварител-

на обработка 

/рязане, разглобя 

ване, сортиране, 

разделяне,уплътня

ване,балиране 

R13 съхраняване 

       4000 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

18 19 10 02      

 

отпадъци от цветни 

метали 

R13 съхраняване 200 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

19 19 12 02      

 

черни метали R12предварител-

на обработка 

/рязане,сортиране, 

разделяне, 

уплътняване,бали

ране/ 

R13 съхраняване 

2000 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

20 19 12 03      

 

цветни метали R13 съхраняване 100 От лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

21 20 01 40      

 

метали R12 предварител-

на обработка 

/рязане,сортиране, 

разделяне, 

уплътняване,бали

ране/ 

R13 съхрняване 

10 000  От физически  

лица и лица 

регистрирани 

по Търговския 

закон 

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

съоръженията.  

 

       Отпадъци от черни и цветни метали - ОЧЦМ -Изкупуване на отпадъци от черни и цветни 

метали, разделно събиране, сортиране, рязане (при необходимост) и съхраняване по видове на 
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обособените сектори на площадката до предаването им за последващо третиране на лица 

притежаващи разрешително или регистрационен документ по ЗУО или комплексно разрешително.      

        

 

ИУМПС- Събиране, съхранение и ръчно разкомплектоване на  ИУМПС с капацитет на Площадка № 

2 - 4000 бр. МПС- годишно. 

Операции, извършвани при разкомплектоване на ИУМПС: Отделяне на опасни материали и 

компоненти от ИУМПС: а) отделяне на оловните акумулатори и резервоари за втечнени газове; б) 

отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни 

възглавници); в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла 

от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, 

спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в 

излезлите от употреба МПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните части; 

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи 

живак. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им: а) 

отделяне на катализаторите и маслените филтри; б) отделяне на металните компоненти, съдържащи 

мед, алуминий и магнезий, ако тези метали не са отделени в процеса на рязане; в) отделяне на гумите 

и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), ако тези 

материали не са отделени в процеса на рязане , така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като 

материали; г) отделяне на стъклата.Налице   са   подходящи    резервоари   за   резервно   съхраняване  

на течности    от    ИУМПС като горива, смазочни масла, охлаждащи  течности,  спирачна течност,  

течности   от  климатици, хидравлични масла, антифриз и др. течности, съдържащи се в излезлите от 

употреба автомобили. 

Дейности с излязло на ИУЕЕО- Изкупуване на отпадъци от ИУЕЕО от физически и юридически 

лица. Разделно събиране, съхранение и разкомплектоване при необходимост по начин отговарящ на 

нормативните изисквания  на  обособените сектори на площадката до предаването им за последващо 

третиране на фирми притежаващи разрешително или регистрационен документ по ЗУО или 

комплексно разрешително.   

Дейности с НУБА-Разделното събиране на отпадъците от НУБА, съхраняване по видове в затворени 

контейнери или под навес на обособените сектори на площадките до предаването им за последващо 

третиране на лица, притежаващи разрешително по  ЗУО или комплексно разрешително.  

 Опаковки - Събиране  и  съхранение  на разрешените по площадки видове опаковки. Да се извършва 

сортиране и при необходимост пресоване и балиране преди предаването им за последващо третиране. 

          

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

 

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

мерки в съответствие с документацията, приложена към заявлението. 

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

образувани от дейността на площадката да се извършва само въз основа на писмен договор с 

лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно 

наредбата по чл. 3 от ЗУО, като: 

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

Закона за опазване на околната среда 

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

 регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за 

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

притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 

35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО. 

3.Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

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

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

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

повърхност, с осигурено 24- часово видеонаблюдение при дейности с отпадъци  от черни и цветни 

метали (ОЧЦМ). Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с 

табели до предаването им на други фирми за последващо третиране. Площадката да е с изградено 

пречиствателно съоръжение за отпадъчните води – каломаслоуловител при дейности с ИУМПС . 

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

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

АКУМУЛАТОРИ (Прилож. 4) 
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НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (Прилож. 3) 

НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

(Прилож. 5) 

4.Дейностите по третиране на отпадъци да извършват в съответствие с изискванията на : 

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

АКУМУЛАТОРИ   

НАРЕДБА ЗА ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА  

НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ 

(Прилож.6) 

5.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

Да съответстват на разпоредбите на ЗУО, Наредбата за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци и  съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО. 

6. При закриването на площадката и прекратяването на дейността да се предприемат съответните 

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

Загора. 

7. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4 

юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация  за  дейностите  по  отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри. 

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

2 от ЗУО,  да се представи в РИОСВ-Ст. Загора  подновена банкова гаранция за дейностите с ОЧЦМ. 

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

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

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

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

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

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

10. Други условия  

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

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

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

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

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

разрешително. 

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

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

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

удостоверения за приетите автомобили. 

 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и 

водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 
 

 

 

 

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 

Директор на РИОСВ-Стара Загора 
 
 
 

 

 


