
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 
 Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора 

        
 
 
        
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13-ДО-546-00 от 16.07.2019 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 заявления с  № КОС-21-2339/ 20.05.2019 г.  и  № КОС-21-2339(2)/ 

12.06.2019 г. 
 
 

РАЗРЕШАВАМ 
                                  
 

на „ЕКОЕРИЯ” ЕООД 
 

 
 
ЕИК: 204561400  
 
седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ж.к. Златен рог, 
бл.59, вх. Д, ет.7, ап.99 
 
лице, управляващо/представляващо дружеството: Биляна Вълева; 
 
служебен тел.: 0878 / 78 59 09 
 
 
както следва: 
 
I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка: 
 
1. Площадка № 1:  
 
1.1. С местонахождение: град Ямбол, ул. Ямболен № 35, област Ямбол,  община Ямбол,, УПИ 
№ I, кв. 333 по плана на гр.Ямбол, помещение № 3- склад с площ 151,30 кв.м- част от първи 
етаж на сграда централни складове, с идентификационен номер № 87374.515.20 по кадастрална 
карта на гр.Ямбол, част УПИ с идентификатор № I , кв. 333 по плана на Промишлена зона гр. 
Ямбол. Помещение №3 е с граници: север-помещение №2; юг-коридор; изток и запад- 
обслужваща рампа към бетонови площадки.  
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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  Дейности, 
кодове  

 

Коли
честв

о 
(тон/ 
год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  

02 03 04 материали, негодни за 
консумация или 

преработване 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

   
 
  100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

2.  

03 01 01 отпадъци от корк и 
дървесни кори 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 
 
  100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

3.  

03 01 05 трици, талаш, изрезки, 
парчета, дървен 

материал, талашитени 
плоскости и фурнири, 

различни от 
упоменатите в 03 01 04 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 
 
  
  100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

4.  

04 01 08 отпадъци от издъбена 
кожа, съдържащи 

хром (хромов шпалт, 
стружки, изрезки, прах 

от 
шлайфане на кожа) 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 
 
  100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

5.  

04 02 09 отпадъци от смесени 
материали 

(импрегниран текстил, 
еластомер, пластомер) 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 
 
  100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

6.  

04 02 22 отпадъци от 
обработени текстилни 

влакна 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 
 
   100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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7.  

06 01 01*  
 

сярна и серниста 
киселина 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

8.  

06 01 02*  
 

солна киселина 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

9.  

06 01 05* азотна и азотиста 
киселина 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

10.  

06 02 01*  
 

калциев хидроксид 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

11.  

07 01 04* други органични 
разтворители, 

промивни течности и 
матерни луги 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 
 
  100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

12.  

07 02 03* халогенирани 
органични 

разтворители, 
промивни течности и 

матерни луги 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 
 
100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

13.  

07 02 13 отпадъци от пластмаси R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 
 
100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

14.  

07 02 99 отпадъци, неупоменати 
другаде 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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15.  

07 03 04* други органични 
разтворители, 

промивни течности и 
матерни луги 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

16.  

07 03 08* други остатъци от 
дестилация и остатъци 

от реакции 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

17.  

07 05 04* други органични 
разтворители, 

промивни течности и 
матерни луги 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

18.  

07 05 10* други утайки от 
филтруване и 
отработени 
абсорбенти 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

19.  

07 07 03* халогенирани 
органични 

разтворители, 
промивни течности и 

матерни луги 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

20.  

07 07 04* други органични 
разтворители, 

промивни течности и 
матерни луги 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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21.  

08 01 11* отпадъчни бои и 
лакове, съдържащи 

органични 
разтворители или други 

опасни вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

22.  

08 01 12 отпадъчни бои и 
лакове, различни от 

упоменатите в 08 01 11 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

23.  

08 01 13* утайки от бои или 
лакове, съдържащи 

органични 
разтворители или други 

опасни 
вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

24.  

08 01 15* утайки от водни 
разтвори, съдържащи 

бои 
или лакове, съдържащи 

органични 
разтворители 

или други опасни 
вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

25.  

08 01 17* отпадъчни от 
отстраняване на бои и 

лакове, съдържащи 
органични 

разтворители или други 
опасни вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

26.  

08 01 19* водни суспензии, 
съдържащи бои или 
лакове, съдържащи 

органични 
разтворители или 

други опасни вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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27.  

08 01 20 водни суспензии, 
съдържащи бои или 
лакове, различни от 

упоменатите в 08 01 19 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

28.  

08 01 21* отпадъци от вещества и 
смеси, 

отстраняващи бои или 
лакове 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

29.  

08 02 99 отпадъци, неупоменати 
другаде 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

30.  

08 03 12* отпадъчни печатарски 
мастила, съдържащи 

опасни вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

31.  

08 03 14* утайки от печатарски 
мастила, съдържащи 

опасни вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

32.  

10 01 04* Увлечена/ летяща 
пепел от котли за 
изгаряне на течно 

гориво 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 

D 14, с изключение на 
временното съхраняване 

на отпадъците на 
площадката на образуване 

до събирането им 
 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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33.  

10 01 22* Утайки от водни 
разтвори при 

почистване на котли, 
съдържащи опасни 

вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

34.  

10 09 03 шлака от пещи R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

35.  

10 09 08 Използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици 
и пресформи, различни 
от упоменатите в 10 09 

07 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

36.  

10 12 03 прахови частици и прах R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

 
 
100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

37.  

10 12 08 отпадъчни керамични 
изделия, тухли, 

керемиди, плочки и 
строителни 

материали(след 
термично обработване ) 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 

разтвори) 
 

 
 
100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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38.  

10 13 04 Отпадъци от 
калциниране и 

хидратиране на вар 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

39.  

11 01 05* киселини от химично 
почистване на 
повърхности 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

 
 
100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

40.  

11 01 07* основи от химично 
почистване на 
повърхности 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

41.  

11 01 09* утайки и филтърен кек, 
съдържащи опасни 

вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

300 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

42.  

12 01 07* машинни масла на 
минерална основа, 

несъдържащи 
халогенни елементи (с 

изключение на емулсии 
и разтвори) 

 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

43.  

12 01 09* машинни емулсии и 
разтвори, несъдържащи 

халогенни елементи 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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44.  

12 01 10* синтетични машинни 
масла 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

45.  

12 01 12* отработени восъци и 
смазки 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

46.  

12 01 18* утайки, съдържащи 
метали (утайки от 

шлифоване, 
хонинговане и 
лепинговане), 

съдържащи масло 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

47.  

13 01 05* нехлорирани емулсии R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

48.  

13 01 10* нехлорирани 
хидравлични масла на 

минерална основа 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

49.  

13 01 11* синтетични 
хидравлични масла 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

50.  

13 01 13* други хидравлични 
масла 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

51.  

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

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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52.  

13 02 06*  
синтетични моторни и 

смазочни масла и масла 
за зъбни предавки 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

53.  

13 02 08* други моторни, 
смазочни и масла за 

зъбни предавки 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

54.  

13 03 07* нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи масла 
на минерална основа 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

55.  

13 03 10* други изолационни и 
топлопредаващи масла 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

56.  

13 04 01* трюмови масла от 
речно корабоплаване 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

57.  

13 04 03* трюмови масла от 
други видове 

корабоплаване 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

58.  

13 05 01* Твърди остатъци от 
песъкоуловители и 

маслено-водни 
сепаратори 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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59.  

13 05 02* Утайки от маслено-
водни сепаратори 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

60.  

13 05 03* утайки от 
маслоуловителни 

шахти (колектори) 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 

дейностите с кодове D 1 - D 
14, с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката 

на образуване до 
събирането им 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

61.  

13 05 06* масло от маслено-
водни сепаратори 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 

дейностите с кодове D 1 - D 
14, с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката 

на образуване до 
събирането им 

 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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62.  

13 05 07* Води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи 

масла 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

63.  

13 05 08* Смеси от отпадъци от 
песъкоуловители и 

маслено-водни 
сепаратори 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

64.  

13 07 03* Други горива 
(включително смеси) 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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65.  

13 08 01* Утайки или емулсии от 
обезсоляване 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

66.  

13 08 02* други емулсии R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

67.  

13 08 99* отпадъци, неупоменати 
другаде 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя 
от дейностите с кодове D 
1 - D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

68.  

14 06 02* други халогенирани 
разтворители и смеси 

от разтворители 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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69.  

14 06 03* други разтворители и 
смеси от разтворители 

 
R 13- Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

70.  

14 06 04* утайки или твърди 
отпадъци, съдържащи 

халогенирани 
разтворители 

 
R 13- Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

71.  

15 01 01 хартиени и картонени 
опаковки 

 
R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

72.  

15 01 02 пластмасови опаковки  
R 13- Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

73.  

15 01 03 опаковки от дървесни 
материали 

 
R 13- Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

74.  

15 01 05 композитни/многослой
ни опаковки 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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75.  

 
 
 
 
 
 

 
15 01 07 

Стъклени опаковки R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 

D 14, с изключение на 
временното съхраняване 

на отпадъците на 
площадката на образуване 

до събирането им 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

76.  

15 01 10* опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или 
замърсени с опасни 

вещества 
 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

300 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

77.  

 15 02 02* абсорбенти, филтърни 
материали 

(включително маслени 
филтри, неупоменати 

другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с 

опасни вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

300 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

78.  

15 02 03 абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за 

изтриване и предпазни 
облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 
 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

79.  

16 01 03 излезли от употреба  
гуми 

 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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80.  

 
16 01 07* 

 
маслени филтри 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

81.  

 
16 01 12 

 
спирачни накладки,  

различни от 
упоменатите в 16 01 11 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

82.  

 
16 01 13* 

 
спирачни течности 

 
R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори)    

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

83.  

 
16 01 14* 

 
антифризни течности, 

съдържащи опасни 
вещества 

 
R 13-Съхраняване на 

отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 

разтвори) 
 

20 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

84.  

 
16 01 19 

 
пластмаси 

 
R 13-Съхраняване на 

отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 

разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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85.  

 
16 01 20 

 
стъкло 

 
R 13-Съхраняване на 

отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 

разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

86.  

16 03 03* неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни 

вещества 

  R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 

D 14, с изключение на 
временното съхраняване 

на отпадъците на 
площадката на образуване 

до събирането им 
 

200 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

87.  

16 03 04 неорганични отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 16 03 03 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 

D 14, с изключение на 
временното съхраняване 

на отпадъците на 
площадката на образуване 

до събирането им 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

88.  

16 03 05* Органични отпадъци, 
съдържащи опасни 

вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 

D 14, с изключение на 
временното съхраняване 

на отпадъците на 
площадката на образуване 

до събирането им 

200 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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89.  

16 03 06 Органични отпадъци, 
различни от 

упоменатите в  
16 03 05*/ 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

100 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

90.  

160506* лабораторни химични 
вещества и смеси с 
висока степен на 

чистота, състоящи се от 
или 

съдържащи опасни 
вещества, включително 

смеси 
от лабораторни 

химични вещества и 
смеси с 

висока степен на 
чистота 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

 

50 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

91.  

16 06 01* оловни акумулаторни 
батерии 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

     
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

92.  

16 06 02* Ni-Cd батерии R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

     
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

93.  

16 06 03* живаксъдържащи 
батерии 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори)    

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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94.  

16 06 04 алкални батерии (с 
изключение на 16 06 

03) 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

95.  

16 06 05 други батерии и 
акумулатори 

R 13 -Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори)       

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

96.  

16 07 08* Отпадъци, съдържащи 
масла и нефтопродукти 

  R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 
 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

97.  

16 07 09* Отпадъци, съдържащи 
други опасни вещества 

  R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

98.  

16 10 02 отпадъчни водни 
разтвори, различни от 
упоменатите в 16 10 01 

  R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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99.  

17 01 01 бетон R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

100.  

17 01 02 тухли R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

101.  

17 01 03 керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични 

изделия 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

102.  

17 01 07 смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 
изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

103.  

17 02 01 дървесина R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

104.  

17 02 02 стъкло R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

105.  

17 02 03 пластмаса R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

106.  

17 02 04* пластмаса, стъкло и 
дървесен материал, 

съдържащи или 
замърсени с опасни 

вещества 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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107.  

17 03 02 асфалтови смеси, 
съдържащи други 

вещества, различни от 
упоменатите в 17 03 01 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

108.  

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

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

109.  

17 05 03* почва и камъни, 
съдържащи опасни 

вещества 

  R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

 

200 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

110.  

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

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

111.  

17 06 01* изолационни 
материали, съдържащи 

азбест 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им  

200 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

112.  

17 06 03* изолационни 
материали, състоящи се 

от или съдържащи 
опасни вещества 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

200 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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113.  

17 06 04 Изолационни 
материали, различни от 
упоменатите в 17 06 01 

и 17 06 03 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 
 

200 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

114.  

17 08 02 строителни материали 
на основата на гипс, 

различни от 
упоменатите в 17 08 01 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

115.  

17 09 03* Други отпадъци от 
строителството и 

събаряне (включително 
смесени отпадъци), 
съдържащи опасни 

вещества 

D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 
 

200 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

116.  

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

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

117.  

 19 02 07* масла и концентрати от 
сепариране/разделяне 

R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

118.  

  19 08 13* Утайки, съдържащи 
опасни вещества от 

други видове 
пречистване на 

промишлени отпадъчни 
води 

   R 13-Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

300 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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119.  

19 09 05 Наситени или 
отработени 

йонообменни смоли 

  R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори) 
D 15-Съхраняване до 
извърш ването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на 
временното съхраняване 
на отпадъците на 
площадката на образуване 
до събирането им 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

120.  

 19 11 01* отработени 
филтруващи глини 

  R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори 

300 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

121.  

19 12 04 пластмаса и каучук R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

122.  

19 12 09 минерали (например 
пясък, камъни) 

R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

123.  

19 12 12 други отпадъци 
(включително смеси от 

материали) от 
механично третиране 

на 
отпадъци, различни от 
упоменатите в 19 12 11 

R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

124.  

20 01 01 хартия и картон R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

125.  

20 01 11 текстилни материали R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 
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126.  

 20 01 13* разтворители R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори 

50 

От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

127.  

20 01 25 хранителни масла и 
мазнини 

R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършване 
на някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на емулсии и 
разтвори 

100 От лица, 
регистриран
и по 
Търговския 
закон 

 
 
 
 

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* √ □ □ 
 16 06 02* √ □ □ 
 16 06 03* □ √ √ 
16 06 04 □ √ √ 
16 06 05 □ √ √ 

  20 01 33* □ □ □ 
20 01 34 □ □ □ 

 
 
 
 
 
 
 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръженията:  
    Отпадъците, които ще бъдат приемани и съхранявани с код R13( Съхраняване на 
отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на емулсии и 
разтвори) ще се осъществява  в закрит склад с площ 151,30 кв.м., където ще бъдат превозвани, 
използвайки лицензиран транспорт, отговарящ изцяло на всички изисквания за транспорт на 
опасни товари и по-конкретно на опасни отпадъци (със съответното разрешително – 
регистрационен документ според ЗУО и шофъор, притежаващ ADR свидетелство и шофьорска 
книжка). След окрупняване на отпадъците в склада по кодове, те ще бъдат предавани за 
оползотворяване/обезвреждане (предимно чрез изгаряне, депониране или друг вид третиране) 
по надлежния ред на дружества, притежаващи съответните разрешителни (според ЗУО), които 
включват тези кодове отпадъци, които ще им предаваме. Някои отпадъци от 13-та група може 
да бъдат предавани и за изгаряне.  
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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. 

Превантивните мерки, произтичат от естеството на отпадъците, които ще бъдат приемани на 
площадката, същите ще бъдат съхранявани на закрито, складът има твърда непропусклива 
настилка (при евентуални разпилявания на отпадъци в аварийна ситуация). Складът се 
заключва с цел да няма достъп до отпадъците на каквито и да е лица, освен оправомощените, 
имащи работа с тях. Имотът има масивно ограждение. В склада ще се предприемат следните 
мерки за безопасност с отпадъците при аварийни ситуации: Ще бъдат осигурени абсорбенти 
при евнтуално разпиляване на отпадъци, пожарогасители и пожарно известяване , сяра за 
отпадъците, съдържащи живак, необходимите ЛПС (маски, ръкавици, облекло, обувки, очила), 
както и наличие на аптечка. Отпадъците ще бъдат складирани на необходимото разстояние 
едни от други по видове и така, че да бъде избегната всякаква възможност за тяхното смесване 
и разпиляване. При аврийна ситуация ще бъдат информирани съответните служби. Прилага се и 
авариен план.  

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

и образувани от дейността на площадката да се извършва само въз основа на писмен договор с 
лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно 
наредбата по чл. 3 от ЗУО, като: 

• разрешение за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО или комплексно 
разрешително по Закона за опазване на околната среда 

• регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;  
• регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация 

за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, 
притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, 
ал. 2, т. 3-5 от ЗУО. 

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

изисквания:  
3.1.1. Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови 

дейности с устройствен план (ОУП, ПУП, др.) и с местоположение:  
Площадка № 1: област Ямбол, община Ямбол, град Ямбол, ул. Ямболен № 35, УПИ №I, 

кв.333 по плана на гр.Ямбол, помещение 3- склад с площ 151,30 кв.м- част от първи етаж на 
сграда централни складове, с идентификационен номер № 87374.515.20 по кадастрална карта на 
гр.Ямбол, част УПИ с идентификатор №I , кв.333 по плана на Промишлена зона гр.Ямбол. 
Помещение №3 е с граници: север-помещение №2; юг-коридор; изток и запад- обслужваща 
рампа към бетонови площадки. 
3.1.2. Площадката  да е обозначена с табела с данни за предназначението й, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти.  
3.1.3. Площадките да е с непропусклива повърхност с ограда около целия периметър.  
3.1.4. Площадките да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите и 
предаваните отпадъци, калибрирани с точност за измерванията.  
3.1.5. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до 
предаването им на други фирми за последващо третиране.  
3.1.6. Площадката да е пожарно обезопасена, чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители; 
3.1.7. Площадкатада да е оборудвана с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и 
временно съхраняване на отпадъци, резервоарите да са съоръжени с обваловка с обем съгласно 
нормативните изисквания; 
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3.1.8. Площадката да разполага с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), 
използвани за ограничаване на евентуални разливи; 
3.1.9. На площадката да е осигурен набор от токоизключватели и знаци за авариен изход. 
 
 
Забранява се: 
1. Смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 
2. Смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни; 
3. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за 
разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход  и характерни свойства, 
както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение  по Закона за 
управление на отпадъците; 
4. Изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен временното 
им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и 
или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това. 
5. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
5.1.Площадката да е оградена, да има непропусклива повърхност. Отпадъците да се събират, 
временно да се съхраняват по видове на обособените сектори на площадката до предаването им 
за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 от ЗУО или 
комплексно разрешително.  
5.2 Площадката да отговарят на:  

• Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. и съответните наредби по чл.13, ал.1 и/или 
по чл.43 от ЗУО. 

• Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 
27.12.2012 г. в сила от 08.01.2013 г. ( Глава IV);  

6. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.  и  съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 
43 от ЗУО Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приложение 3); 
Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Приложение 5); 
6.1. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от: 
   - три години – при последващо предаване за оползотворяване; 
   - една година – при последващо предаване за обезвреждане. 
7. При закриването на площадката/те и прекратяването на дейността да се предприемат 
съответните мерки за почистването им от приетите видове отпадъци и писмено да се уведоми  
РИОСВ - Стара Загора. 
8. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 
1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ. бр. 51/ 20.06.2014 г.). 
9. Други условия:  
9.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по 
управление на отпадъци. 
9.2. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за 
инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и 
поставените условия. 
9.3. Да се извършва неоходимият визуален контрол на постъпващите на площадките отпадъци с 
цел установяване на съответствието на отпадъците с упоменатите в това Решение.  
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10. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат 
съответните мерки за почистването на натрупаните отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ-
Стара Загора 
11. Други условия:  
11.1 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. 
11.2. Предаването и приемането на отпадъци да се извършва само въз основа на договор с лица, 
притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително по ЗООС със 
съответния код дейност по обезвреждане за съответните кодове отпадъци. Копия и от двата 
вида договори да се представят в РИОСВ-Ст. Загора в двуседмичен срок преди започване на 
дейностите. 

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

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
Директор на РИОСВ-Стара Загора  
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