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Изх. № 4114 

Плевен, .....................  2015 г.  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 08-ДО-289-02 от 26.08.2015 г. 

 

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.2 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и във връзка със заявление вх. № 4114/24.06.2015 г., с допълнение                                

вх. № 4114/27.07.2015г., след уведомяване с изх. № 4114/09.07.2015г.  

 

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 08-ДО-289-01 от 26.04.2013 г. 

 

на „Феникс Инверс” ООД 

 

 

ЕИК:  820169617 

седалище: гр. София, р-н Средец, ул.“Гургулят“ № 5, ет.1; 

адрес на управлението: област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, бул.”Освобождение” № 10,  

п.к.50 

лице, управляващо/ представляващо дружеството/ едноличния търговец (лице за 

контакти): Михаил   Пенев   Михайлов, Пенко Михайлов Михайлов и Любомир Михайлов 

Михайлов, начин на представляване: заедно и поотделно. 

служ. тел.: 068/ 603 407 

факс: 068/ 603 413 

електронна поща: fenixlv@abv.bg 

 

както следва: 

 

I Разрешават се следните промени: 

 

      А. Промяна на количествата на вече разрешени отпадъци, добавяне на нови 

отпадъци на следната площадка: 

 

1.1  Площадка № 1 с местонахождение: гр. Ловеч, област Ловеч, община Ловеч, Северна 

индустриална зона, бул. „Освобождение“ № 10, ПИ с идентификатор 43952.502.130 

(номер по предходен план 5010184) по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Ловеч,УПИ ІІ-130, кв.9025 от ПУП-ПРЗ на гр.Ловеч , площ 29 856 

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: 
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№ 

Вид на отпадъка
 Дейности, 

кодове 

 

Количеств

о 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  13 01 10* 

нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

R 13 4 
От физически и 

юридически 

2.  13 01 13* 
други хидравлични 

масла 
R 13 4 

От физически и 

юридически лица 

3.  13 02 04* 

хлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

R 13 4 
От физически и 

юридически лица 

4.  13 02 05* 

нехлорирани моторни, 

смазочни  и масла за 

зъбни предавки 

R 13 2 
От физически и 

юридически лица 

5.  13 02 06* 

синтетични моторни, 

смазочни  и масла за 

зъбни предавки 

R 13 4 
От физически и 

юридически лица 

6.  13 02 07* 

бързо биоразградими 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 

R 13 2 
От физически и 

юридически лица 

7.  13 02 08* 

други моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки 

R 13 4 
От физически и 

юридически лица 

8.  13 07 01* 
газьол, котелно и 

дизелово гориво 
R 13 15 

От физически и 

юридически лица 

9.  13 07 02* бензин R 13 3 
От физически и 

юридически лица 

10.  13 07 03* 
други горива 

(включително смеси) 
R 13 2 

От физически и 

юридически лица 

11.  16 01 03 
излезли от употреба 

гуми 
R 13 1500 

От физически и 

юридически лица 

12.  16 01 09* 
компоненти, съдържащи 

РСВs 
R 13 2 

Физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на ИУМПС, 

автосервизна дейност 

13.  16 01 16 
резервоари за втечнени 

газове 

R 12 

(рязане) 

R 13 

25 

Физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на ИУМПС, 

автосервизна дейност 
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14.  16 01 19 пластмаси R 13 71 

Физически и 

Физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на ИУМПС, 

автосервизна дейност 

15.  16 08 01 

отработени 

катализатори, 

съдържащи злато, 

сребро, рений, родий, 

паладий, иридий или 

платина (с изключение 

на 16 08 07) 

R 13 2,5 

Физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на ИУМПС, 

автосервизна дейност 

16.  16 08 02* 

отработени катализатори 

съдържащи опасни 

преходни метали (
4
) или 

опасни съединения на 

преходните метали  

R 13 2,5 

Физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на ИУМПС, 

автосервизна дейност 

17.  16 08 03 

отработени 

катализатори, 

съдържащи преходни 

метали или съединения 

на преходните метали, 

неупоменати другаде 

R 13 2,5 

Физически и 

Физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на ИУМПС, 

автосервизна дейност 

18.  19 12 04 пластмаса и каучук R 13 1800 

Физически                                                                            

и юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на  отпадъци 
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19.  19 12 05 стъкло R 13 300 

Физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на  отпадъци 

20.  19 12 10 

горими отпадъци (RDF-

модифицирани горива, 

получени от отпадъци) 

R 13 80 

Физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО 

или КР по глава 

седма,раздел ІІ на 

ЗООС за дейност R 12 

на  отпадъци 

21.  20 01 23* 

излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводор

оди 

R 12 

(разкомплектова

не) 

R 13 

500 
От физически и 

юридически лица 

22.  20 01 35* 

излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване, 

различно от упоменатото 

в 20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни 

компоненти 

R 12 

(разкомплектова

не) 

R 13 

500 
От физически и 

юридически лица 

23.  20 01 36 

излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване, 

различно от упоменатото 

в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 

01 35 

R 12 

(разкомплектова

не) 

R 13 

4000 
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  х □  х 

16 02 12* 

 

 х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 

х х х х х х х х х х Х 
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16 02 14 

 

х х х х х х х х х х х 

20 01 21* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* 

 

Х х х х х х х х □ □ х 

20 01 35* 

 

х х х х х х х х □ □ х 

20 01 36 

 

х х х х х х х х х □ 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 

 

Количе

ство 

(тон/го

д.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  16 01 17 Черни метали 

R 12 (сортиране, 

разделяне, рязане, 

балиране) 

R 13 

 

4 175 

Физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ , 

притежаващи разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО или 

Комплексно разрешително по 

глава седма, раздел ІІ на 

ЗООС  за дейност R 12 на 

ИУМПС; автосервизна 

дейност 

2.  16 01 18 Цветни метали 
R 12 (сортиране,) 

R 13 

 

1200 

Физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО или 

Комплексно разрешително по 

глава седма, раздел ІІ на 

ЗООС  за дейност R 12 на 

ИУМПС; автосервизна 

дейност 

3.  19 10 01 
Отпадъци от 

желязо и стомана 

R 12 (сортиране, 

разде-

ляне,рязане,балиран

е) 

R 13 

 

4200 

Физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО или 

Комплексно разрешително по 

глава седма, раздел ІІ на 

ЗООС  за дейност R 12 на  

отпадъци 

4.  19 10 02 
Отпадъци от 

цветни метали 
R 13 400 

Физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО или 

Комплексно разрешително по 

глава седма, раздел ІІ на 

ЗООС  за дейност R 12 на  

отпадъци 
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5.  19 12 02 Черни метали 

R 12 (сортиране, 

разделяне,рязане, 

уплътняване, 

балиране) 

R 13 

 

10 000 

Физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи разрешение по 

чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО или 

Комплексно разрешително по 

глава седма, раздел ІІ на 

ЗООС  за дейност R 12 на  

отпадъци 

6.  19 12 03 Цветни метали 
R 12 (сортиране ) 

R 13 

 

600 

Физически и юридически 

лица по смисъла на 

ТЗ,притежаващи разрешение 

по чл.35,ал.1,т.1 от ЗУО или 

Комплексно разрешително по 

глава седма, раздел ІІ на 

ЗООС  за дейност R 12 на  

отпадъци 

 

II Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 08-ДО-289-01 от 26.04.2013 г. и 

издавам следното разрешение:  

 

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

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: гр. Ловеч, област Ловеч, община Ловеч, Северна индустриална 

зона, бул. “Освобождение” № 10, ПИ с идентификатор 43952.502.130 (номер по 

предходен план 5010184) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Ловеч, УПИ II-130, кв.9025 от ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, площ 29 856 кв.м. 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование    

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 
отпадъци от пластмаса  

(с изключение на опаковки) 
R 13 10 

физически и юридически 

лица 

2.  03 01 04* 

трици, талаш, изрезки, парчета, 

дървен материал, талашитени 

плоскости и фурнири, съдържащи 

опасни вещества 

R 13 0,1 
физически и юридически 

лица 

3.  03 01 05 

трици, талаш, изрезки, парчета, 

дървен материал, талашитени 

плоскости и фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 04 

R 13 1 000 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

4.  03 01 99 отпадъци, неупоменати другаде R 13 1 000 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

5.  07 02 99 отпадъци, неупоменати другаде R 13 100 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

6.  10 02 10 нагар/ окалина R 13 100 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

7.  10 09 03 шлака от пещи R 13 300 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

8.  10 10 03 шлака от пещи R 13 500 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

9.  12 01 05 
стърготини, стружки и изрезки от  

пластмаса 
R 13 50 

физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 
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10.  12 01 13 отпадъци от заваряване R 13 1 000 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

11.  12 01 09* 
машинни емулсии и разтвори, 

несъдържащи халогенни елементи 
R 13 100 

физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

12.  12 01 18* 

утайки, съдържащи метали (утайки 

от шлифоване, хонинговане и 

лепинговане), съдържащи масло 

R 13 2 500 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

13.  13 01 10* 
нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 
R 13 4 

физически и юридически 

лица 

14.  13 01 13* други хидравлични масла R 13 4 
физически и юридически 

лица 

15.  13 02 04* 

хлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

R 13 4 
физически и юридически 

лица  

16.  13 02 05* 
нехлорирани моторни, смазочни  и 

масла за зъбни предавки 
R 13 2 

физически и юридически 

лица  

17.  13 02 06* 
синтетични моторни, смазочни  и 

масла за зъбни предавки 
R 13 4 

физически и юридически 

лица 

18.  13 02 07* 
бързо биоразградими моторни, 

смазочни и масла за зъбни предавки 
R 13 2 

физически и юридически 

лица  

19.  13 02 08* 
други моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки 
R 13 4 

физически и юридически 

лица 

20.  13 03 06* 

хлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на 

минерална основа, различни от 

упоменатите в 13 03 01 

R 13 2 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

21.  13 03 07* 

нехлорирани изолационни и 

топлопредаващи масла на 

минерална основа 

R 13 2 
физически и юридически 

лица 

22.  13 03 08* 
синтетични изолационни и 

топлопредаващи масла 
R 13 2 

физически и юридически 

лица 

23.  13 03 09* 
бързо биоразградими и 

топлопредаващи масла 
R 13 2 

физически и юридически 

лица 

24.  13 03 10* 
други изолационни и 

топлопредаващи масла 
R 13 2 

физически и юридически 

лица 

25.  13 05 03* 
утайки от маслоуловителни шахти 

(колектори) 
R 13 1 юридически лица 

26.  13 07 01* газьол, котелно и дизелово гориво R 13 15 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

27.  13 07 02* бензин R 13 3 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

28.  13 07 03* 
други горива включително 

смесибензин 
R 13 2 

физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

29.  14 06 01* 
хлорофлуоровъглеводород, 

HCFC, HFC 
R 13 1,5 юридически лица 

30.  15 01 01 хартиени  и картонени опаковки R 13 2 000 
физически и юридически 

лица 

31.  15 01 02 пластмасови опаковки R 13 4 500 
физически и юридически 

лица 

32.  15 01 03 опаковки от дървен материал R 13 1 000 
физически и юридически 

лица 

33.  15 01 04 метални опаковки R 13 3 000 
физически и юридически 

лица 

34.  15 01 05 композитни/ многослойни опаковки R 13 250 
физически и юридически 

лица 

35.  15 01 06 смесени опаковки R 13 380 
физически и юридически 

лица 

36.  15 01 07 стъклени опаковки R 13 450 
физически и юридически 

лица 
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37.  16 01 03 излезли от употреба гуми R 13 1 500 
физически и юридически 
лица и разкомплектоване 

на ИУМПС 

38.  16 01 04* 
излезли от употреба превозни 
средства 

R 12 
(разком- 

плектоване 
рязане, 

сортиране, 
балиране) 

R13 

3500 
физически и юридически 

лица 

39.  16 01 06 

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

R 12 
(разком- 

плектоване
, 

рязане, 
сортиране, 
балиране) 

R13 

1500 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС 

40.  16 01 07* маслени филтри R 13 0,15 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

41.  16 01 08* компоненти, съдържащи живак R 13 1,50 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

42.  16 01 09* компоненти, съдържащи PCBs R 13 2 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 
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43.  16 01 10* 
експлозивни компоненти (например 
предпазни въздушни възглавници) 

R 13 10,00 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

44.  16 01 11* 
спирачни накладки, съдържащи 
азбест 

R 13 1,50 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

45.  16 01 12 
спирачни накладки, различни от 
упоменатите в 16 01 11 

R 13 1,50 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

46.  16 01 13* спирачни течности R 13 0,40 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

47.  16 01 14* 
антифризни течности, съдържащи 
опасни вещества 

R 13 1,80 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 
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48.  16 01 15 
антифризни течности, различни от 
упоменатите в 16 01 14 

R 13 1,50 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

49.  16 01 16 резервоари за втечнени газове 
R12 

(рязане) 
R 13 

25 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

50.  16 01 19 пластмаси R 13 71 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

51.  16 01 20 стъкло R 13 80 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

52.  16 01 21* 
опасни компоненти, различни от 
упоменатите в кодове от 16 01 07 до 
16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 

R 13 1,5 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 
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53.  16 01 22 компоненти, неупоменати другаде R 13 30 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

54.  16 01 99 отпадъци, неупоменати другаде R 13 240 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

55.  16 02 11* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводородиHCFC, 
HFC 

R 12 
(разкомпле

ктоване) 
R 13 

500 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

56.  16 02 12* 
излязло от употреба оборудване, 
съдържащо свободен азбест 

R 12 
(разкомпле

ктоване) 
R 13 

500 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

57.  16 02 13* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо опасни компоненти, 
различно от упоменатото в кодове от 
16 02 09 до 16 02 12 

R 12 
(разкомпле

ктоване) 
R 13 

500 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

58.  16 02 14 
излязло от употреба оборудване, 
различно от упоменатото в кодове от 
16 02 09 до 16 02 13 

R 12 
(разком- 

плектоване, 
рязане, 

сортиране, 
балиране) 

R13 

5 000 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

59.  16 02 15* 
опасни компоненти, отстранени от 
излязло от употреба оборудване 

R 12 
(сортиране) 

R13 
0,5 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

60.  16 02 16 
компоненти, отстранени от излязло 
от употреба оборудване, различни от 
упоменатите в код 16 02 15 

R 12 
(сортиране) 

R13 
20 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 
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61.  16 06 01* оловни акумулаторни батерии R 13 3 000 
физически и юридически 

лица 

62.  16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 10 
физически и юридически 

лица 

63.  16 06 04 
алкални батерии (с изключение на 
16 06 03) 

R 13 10 
физически и юридически 

лица 

64.  16 06 05 други батерии и акумулатори R 13 500 
физически и юридически 

лица 

65.  16 06 06* 
разделно събран електролит от 
батерии и акумулатори 

R 13 1 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС 

66.  16 08 01 

отработени катализатори, 
съдържащи злато, сребро, рений, 
родий, паладий, иридий или платина 
(с изключение на 16 08 07) 

R 13 2,5 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

67.  16 08 02* 

отработени катализатори, 
съдържащи опасни преходни метали  
или опасни съединения на 
преходните метали 

R 13 2,5 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

68.  16 08 03 

отработени катализатори, 
съдържащи преходни метали  или 
съединения на преходните метали, 
неупоменати другаде 

R 13 2,5 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

69.  17 02 03 пластмаса R 13 1 800 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 
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70.  19 01 11* 
дънна пепел и шлака, съдържащи 
опасни вещества 

R 13 200 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

71.  19 01 12 
дънна пепел и шлака, различна от 
упоменатите в 19 01 11 

R 13 200 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

72.  19 12 01 хартия и картон R 13 100 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

73.  19 12 04 пластмаса и каучук R 13 1 800 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

74.  19 12 05 стъкло R 13 200 

физически и физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

75.  19 12 06* 
дървесни материали, съдържащи 
опасни вещества 

R 13 500 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 
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76.  19 12 07 
дървесни материали, различни от 
упоменатите в 19 12 06 

R 13 500 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

77.  19 12 10 
гoрими отпадъци (RDF –
модифицирани горива, получени от 
отпадъци) 

R 13 80 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

78.  19 12 11* 

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

R 13 5 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

79.  19 12 12 

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

R 13 200 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

80.  20 01 01 хартия и картон R 13 300 
физически и юридически 

лица 

81.  20 01 02 стъкло R 13 50 
физически и юридически 

лица 

82.  20 01 23* 
излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

R 12 
(разкомпле

ктоване) 
R 13 

500 
физически и юридически 

лица 

83.  20 01 33* 

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

R 13 100 
физически и юридически 

лица 

84.  20 01 34 
батерии и акумулатори, различни от 
упоменатите в 20 01 33 

R 13 80 
физически и юридически 

лица 

85.  20 01 35* 

излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти 

R 12 
(разкомпле

ктоване) 
R 13 

500 
физически и юридически 

лица 
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Съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби на Закона за 

управление на отпадъците: 
 

R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (При 
отсъствие на друг подходящ код R, това може да включва предварителни дейности преди 
оползотворяването, включително предварителна обработка, като inter alia, разглобяване, 
сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, 
преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 – R 11.) 
 

„Разкомплектуване на ИУМПС“ е дейност, извършвана в центровете за 
разкомплектуване за отстраняване на опасните вещества от тях, разглобяване, разкъсване 
на парчета или раздробяване, както и всяка друга операция, извършвана с цел подготовка 
за оползотворяване на ИУМПС или на техни компоненти или подготовка за обезвреждане 
на неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали. 
 

„Предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване” е всяка дейност за отделяне на опасните вещества, разглобяване, шредиране 
и друга подготовка за оползотворяване и/или обезвреждане, извършвана след предаването 
на ИУЕЕО в съответното съоръжение или инсталация, и се класифицира като дейност по 
оползотворяване с код R12 съгласно приложение № 2 на ЗУО. 
 

R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 –R 12, 
с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им (Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на § 
1, т. 27 от допълнителните разпоредби). 
 

1.2.2. 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 x x х х x □ х 
16 02 12* x □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

86.  20 01 36 

излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 
20 01 35 

R 12 
(разкомпле

ктоване) 
R 13 

4 000 
физически и юридически 

лица 

87.  20 01 37* 
дървесни материали, съдържащи 
опасни вещества 

R 13 500 
физически и юридически 

лица 

88.  20 01 38 
дървесни материали, различни от 
упоменатите в 20 01 37 

R 13 500 
физически и юридически 

лица 

89.  20 01 39 пластмаси R 13 100 
физически и юридически 

лица 
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16 02 13* х х х х x x х х x x х 
16 02 14 х х х х x x х х x x х 

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 23* х х х х x x х х □ □ х 
20 01 35* х х х х x x х х □ □ х 
20 01 36 х х х х x x х х x □ х 

 
1.2.3. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от 

ЗУО, 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 x □ 
 16 06 02* □ x □ 
 16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 □ □ x 
16 06 05 x x x 

  20 01 33* x x x 
 20 01 34 x x x 

 
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 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

7.  02 01 10 метални отпадъци 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 

рязане, 
уплътняване, 

балиране),   
R 13 

1 000 
физически и 

юридически лица 

8.  12 01 01 
стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

R 13 15 000 
физически и 

юридически лица 

9.  12 01 02 прах и частици от черни метали R 13 200 
физически и 

юридически лица 

10.  12 01 03 
стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали 

R 13 500 
физически и 

юридически лица 

11.  12 01 04 прах и частици от цветни метали R 13 100 
физически и 

юридически лица 

12.  16 01 17 черни метали 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 

рязане, 
уплътняване, 

балиране),   
R 13 

4 175 

физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 
ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел 
II на ЗООС за 

дейност R12 на 
ИУМПС; 

автосервизна 
дейност 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

13.  16 01 18 цветни метали 
R 12 

(сортиране),   
R 13 

1 200 

физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 
ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел 
II на ЗООС за 

дейност R12 на 
ИУМПС; 

автосервизна 
дейност 

14.  17 04 01 мед, бронз, месинг 
R 12 

(сортиране),   
R 13 

1 500 
физически и 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

15.  17 04 02 алуминий 
R 12 

(сортиране),   
R 13 

1 000 
физически и 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16.  17 04 03 олово 
R 12 

(сортиране),   
R 13 

100 
физически и 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

17.  17 04 04 цинк 
R 12 

(сортиране),   
R 13 

10 
физически и 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

18.  17 04 05 желязо и стомана 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 

рязане, 
уплътняване, 

балиране),   
R 13 

 3 000 
физически и 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

19.  17 04 06 калай 
R 12 

(сортиране),   
R 13 

10 
физически и 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

20.  17 04 07 смеси от метали 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 

рязане, 
уплътняване, 

балиране),   
R 13 

2 000 
физически и 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

21.  17 04 11 
кабели, различни от упоменатите 
в 17 04 10 

R 13 500 
физически и 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

22.  19 01 02 
черни метали, отделени от дънна 
пепел 

R 13 200 юридически лица 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

23.  19 10 01 отпадъци от желязо и стомана 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 

рязане, 
уплътняване, 

балиране),   
R 13 

4 200 

физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 
ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел 
II на ЗООС за 

дейност R12 на 
отпадъци 

24.  19 10 02 отпадъци от цветни метали R 13 400 

физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 
ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел 
II на ЗООС за 

дейност R12 на 
отпадъци 

25.  19 12 02 черни метали 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 

рязане, 
уплътняване, 

балиране),   
R 13 

10 000 

физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 
ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел 
II на ЗООС за 

дейност R12 на 
отпадъци 

26.  19 12 03 цветни метали 
R 12 

(сортиране),   
R 13 

600 

физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 
ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел 
II на ЗООС за 

дейност R12 на 
отпадъци 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

27.  20 01 40 метали 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 

рязане, 
уплътняване, 

балиране),   
R 13 

30 000 
от физически и 

юридически лица 

 

2. Площадка № 2 

2.1 С местонахождение: гр. Троян, област Ловеч, община Ловеч, ул. “Димитър Икономов 
- Димитриката” № 41, ПИ с идентификатор 73198.502.486 (номер по предходен план 
кв.131 Б, парцел I) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, 
площ 2 002 кв.м. 
 

2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

№ 

Вид на отпадъка
 Дейности, 

кодове 

 

Количе 

ство 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 
отпадъци от пластмаса  
(с изключение на опаковки) 

R 12 
(сортиране, 
пресоване) 

R 13 

1 
физически и 
юридически 

лица 

2.  12 01 05 
стърготини, стружки и изрезки от  
пластмаса 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

5 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ 

3.  15 01 01 хартиени  и картонени опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

800 
физически и 
юридически 

лица 

4.  15 01 02 пластмасови опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

100 
физически и 
юридически 

лица 

5.  15 01 04 метални опаковки 
R12 (рязане), 

R 13 
200 

физически и 
юридически 

лица 

6.  15 01 05 
композитни/ многослойни 
опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

100 
физически и 
юридически 

лица 

7.  15 01 06 смесени опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

300 
физически и 
юридически 

лица 

8.  15 01 07 стъклени опаковки R 13 200 
физически и 
юридически 

лица 

9.  16 01 03 излезли от употреба гуми R 13 100 
физически и 
юридически 

лица 



                          гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://www.riew-pleven.org/   Стр. 20 от 46 
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org  

 
 

10.  16 01 04* 
излезли от употреба превозни 
средства 

R13 100 
физически и 
юридически 

лица 

11.  16 01 06 

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

R13 100 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 
комплексно 

разрешително 
по глава седма, 

раздел II на 
ЗООС за 

дейност R12 на 
ИУМПС 

12.  16 01 16 резервоари за втечнени газове 
R12 (рязане) 

R 13 
1 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 
комплексно 

разрешително 
по глава седма, 

раздел II на 
ЗООС за 

дейност R12 на 
ИУМПС, 

автосервизна 
дейност 

13.  16 01 19 пластмаси 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

10 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 
комплексно 

разрешително 
по глава седма, 

раздел II на 
ЗООС за 

дейност R12 на 
ИУМПС, 

автосервизна 
дейност 
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14.  16 01 20 стъкло R 13 50 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 
комплексно 

разрешително 
по глава седма, 

раздел II на 
ЗООС за 

дейност R12 на 
ИУМПС, 

автосервизна 
дейност 

15.  16 02 11* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводородиHCFC, 
HFC 

R 13 10 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ 

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

R 13 10 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ 

17.  16 02 13* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо опасни компоненти, 
различно от упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 12 

R 13 10 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ 

18.  16 02 14 
излязло от употреба оборудване, 
различно от упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 13 

R 13 500 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ 

19.  16 06 01* оловни акумулаторни батерии R 13 200 
физически и 
юридически 

лица 

20.  16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 5 
физически и 
юридически 

лица 

21.  16 06 04 
алкални батерии (с изключение на 
16 06 03) 

R 13 5 
физически и 
юридически 

лица 

22.  16 06 05 други батерии и акумулатори R 13 100 
физически и 
юридически 

лица 

23.  16 06 06* 
разделно събран електролит от 
батерии и акумулатори 

R 13 0,02 
юридически 

лица 

24.  16 08 02* 

отработени катализатори, 
съдържащи опасни преходни 
метали  или опасни съединения на 
преходните метали 

R 13 0,1 
физически и 
юридически 

лица 

25.  17 02 03 пластмаса 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

20 
физически и 
юридически 

лица 
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26.  19 12 01 хартия и картон 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

10 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 
комплексно 

разрешително 
по глава седма, 

раздел II на 
ЗООС за 

дейност R12 на 
отпадъци 

27.  19 12 04 пластмаса и каучук 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

10 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 
комплексно 

разрешително 
по глава седма, 

раздел II на 
ЗООС за 

дейност R12 на 
отпадъци 

28.  19 12 05 стъкло R 13 20 

физически и 
юридически 

лица по 
смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 
комплексно 

разрешително 
по глава седма, 

раздел II на 
ЗООС за 

дейност R12 на 
отпадъци 

29.  20 01 01 хартия и картон 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

150 
физически и 
юридически 

лица 

30.  20 01 02 стъкло R 13 20 
физически и 
юридически 

лица 

31.  20 01 23* 
излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

R 13 50 
физически и 
юридически 

лица 

32.  20 01 33* 

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

R 13 50 
физически и 
юридически 

лица 
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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 
16 02 12* x □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* х □ х х □ □ х □ □ □ □ 

16 02 14 х х х х □ □ х х □ □ х 
20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 23* х □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 35* х □ х х □ □ х □ □ □ □ 
20 01 36 х х х х □ □ х х □ □ х 

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

ЗУО, 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 □ □ 

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

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

33.  20 01 34 
батерии и акумулатори, различни 
от упоменатите в 20 01 33 

R 13 50 
физически и 
юридически 

лица 

34.  20 01 35* 

излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23, съдържащо опасни 
компоненти 

R 13 50 
физически и 
юридически 

лица 

35.  20 01 36 

излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23 и 20 01 35 

R 13 50 
физически и 
юридически 

лица 

36.  20 01 39 пластмаси 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

50 
физически и 
юридически 

лица 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1.  02 01 10 метални отпадъци 
R 12 

(сортиране,  
рязане), R 13 

50 
физически и 

юридически лица 

2.  12 01 01 
стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

R 13 250 
физически и 

юридически лица 

3.  12 01 02 прах и частици от черни метали R 13 10 
физически и 

юридически лица 

4.  12 01 03 
стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали 

R 13 50 
физически и 

юридически лица 

5.  12 01 04 прах и частици от цветни метали R 13 1 
физически и 

юридически лица 

6.  16 01 17 черни метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

250 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на ИУМПС, 
автосервизна 

дейност 

7.  16 01 18 цветни метали 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

50 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на ИУМПС, 
автосервизна 

дейност 

8.  17 04 01 мед, бронз, месинг 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

20 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

9.  17 04 02 алуминий 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

20 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

10.  17 04 03 олово 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

10 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

11.  17 04 04 цинк 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

2 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

12.  17 04 05 желязо и стомана 
R 12 

(сортиране,  
рязане), R 13 

500 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ 

13.  17 04 06 калай 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

1 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

14.  17 04 07 смеси от метали 
R 12 

(сортиране,  
рязане), R 13 

1 000 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

15.  17 04 11 
кабели, различни от упоменатите 
в 17 04 10 

R 13 50 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

16.  19 10 01 отпадъци от желязо и стомана 
R 12 

(сортиране,  
рязане), R 13 

250 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на отпадъци 

17.  19 10 02 отпадъци от цветни метали 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

50 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на отпадъци 

18.  19 12 02 черни метали 
R 12 

(сортиране,  
рязане), R 13 

2 000 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на отпадъци 

19.  19 12 03 цветни метали 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

10 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на отпадъци 

20.  20 01 40 метали 
R 12 

(сортиране,  
рязане), R 13 

1 000 
от физически и 

юридически лица 

 

3. Площадка № 3 
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3.1 С местонахождение: гр. Тетевен, област Ловеч, община Тетевен, ул. “Вършец” № 75, 
ПИ с идентификатор 72343.500.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Тетевен, УПИ II, кв.3 от ПУП-ПРЗ на гр. Тетевен, площ 2928 кв.м. 
 

3.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

№ 

Вид на отпадъка
 Дейности, 

кодове 

 

Количе 

ство 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 
отпадъци от пластмаса  
(с изключение на опаковки) 

R 12 
(сортиране, 
пресоване) 

R 13 

1 
физически и 

юридически лица 

2.  12 01 05 
стърготини, стружки и изрезки от  
пластмаса 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

5 юридически лица 

3.  15 01 01 хартиени  и картонени опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

800 
физически и 

юридически лица 

4.  15 01 02 пластмасови опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),     

R 13 

1000 
физически и 

юридически лица 

5.  15 01 04 метални опаковки 
R12 (рязане), 

R 13 
200 

физически и 
юридически лица 

6.  15 01 05 
композитни/ многослойни 
опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

100 
физически и 

юридически лица 

7.  15 01 06 смесени опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

300 
физически и 

юридически лица 

8.  15 01 07 стъклени опаковки R 13 200 
физически и 

юридически лица 

9.  16 01 03 излезли от употреба гуми R 13 100 
физически и 

юридически лица 

10.  16 01 04* 
излезли от употреба превозни 
средства 

R13 100 
физически и 

юридически лица 

11.  16 01 06 

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

R13 100 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или 
комплексно 

разрешително по 
глава седма, раздел 

II на ЗООС за 
дейност R12 на 

ИУМПС 
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12.  16 01 16 резервоари за втечнени газове 
R12 (рязане) 

R 13 
1 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или 
комплексно 

разрешително по 
глава седма, раздел 

II на ЗООС за 
дейност R12 на 

ИУМПС, 
автосервизна 

дейност 

13.  16 01 19 пластмаси 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

10 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или 
комплексно 

разрешително по 
глава седма, раздел 

II на ЗООС за 
дейност R12 на 

ИУМПС, 
автосервизна 

дейност 

14.  16 01 20 стъкло R 13 50 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или 
комплексно 

разрешително по 
глава седма, раздел 

II на ЗООС за 
дейност R12 на 

ИУМПС, 
автосервизна 

дейност 

15.  16 02 11* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводородиHCFC, 
HFC 

R 13 10 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

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

R 13 10 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

17.  16 02 13* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо опасни компоненти, 
различно от упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 12 

R 13 10 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

18.  16 02 14 
излязло от употреба оборудване, 
различно от упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 13 

R 13 500 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

19.  16 06 01* оловни акумулаторни батерии R 13 200 
физически и 

юридически лица 
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20.  16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 5 
физически и 

юридически лица 

21.  16 06 04 
алкални батерии (с изключение на 
16 06 03) 

R 13 5 
физически и 

юридически лица 

22.  16 06 05 други батерии и акумулатори R 13 100 
физически и 

юридически лица 

23.  16 06 06* 
разделно събран електролит от 
батерии и акумулатори 

R 13 0,02 юридически лица 

24.  16 08 02* 

отработени катализатори, 
съдържащи опасни преходни 
метали  или опасни съединения на 
преходните метали 

R 13 0,1 
физически и 

юридически лица 

25.  17 02 03 пластмаса 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

20 
физически и 

юридически лица 

26.  19 12 01 хартия и картон 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

10 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или 
комплексно 

разрешително по 
глава седма, раздел 

II на ЗООС за 
дейност R12 на 

отпадъци 

27.  19 12 04 пластмаса и каучук 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

10 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или 
комплексно 

разрешително по 
глава седма, раздел 

II на ЗООС за 
дейност R12 на 

отпадъци 

28.  19 12 05 стъкло R 13 20 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или 
комплексно 

разрешително по 
глава седма, раздел 

II на ЗООС за 
дейност R12 на 

отпадъци 

29.  20 01 01 хартия и картон 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

150 
физически и 

юридически лица 
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3.2.1 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 
16 02 12* x □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* 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 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 35* х □ х х □ □ х □ □ □ □ 
20 01 36 х х х х □ □ х х □ □ □ 

 
3.2.2 Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от 

ЗУО, 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* □ □ □ 

30.  20 01 02 стъкло R 13 20 
физически и 

юридически лица 

31.  20 01 23* 
излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

R 13 50 
физически и 

юридически лица 

32.  20 01 33* 

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

R 13 50 
физически и 

юридически лица 

33.  20 01 34 
батерии и акумулатори, различни 
от упоменатите в 20 01 33 

R 13 50 
физически и 

юридически лица 

34.  20 01 35* 

излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23, съдържащо опасни 
компоненти 

R 13 50 
физически и 

юридически лица 

35.  20 01 36 

излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23 и 20 01 35 

R 13 50 
физически и 

юридически лица 

36.  20 01 39 пластмаси 

R12 
(сортиране, 
пресоване),     

R 13 

50 
физически и 

юридически лица 
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16 06 04 □ □ х 
16 06 05 □ х х 

  20 01 33* х □ □ 
 20 01 34 х □ □ 

 
3.3 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 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1.  02 01 10 метални отпадъци 
R 12 

(сортиране, 
рязане), R 13 

50 
физически и 

юридически лица 

2.  12 01 01 
стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

R 13 250 
физически и 

юридически лица 

3.  12 01 02 прах и частици от черни метали R 13 10 
физически и 

юридически лица 

4.  12 01 03 
стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали 

R 13 50 
физически и 

юридически лица 

5.  12 01 04 прах и частици от цветни метали R 13 1 
физически и 

юридически лица 

6.  16 01 17 черни метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане), R 13 

250 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на ИУМПС, 
автосервизна 

дейност 

7.  16 01 18 цветни метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане), R 13 

50 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на ИУМПС, 
автосервизна 

дейност 

8.  17 04 01 мед, бронз, месинг 
R 12 

(сортиране), 
R 13 

20 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

9.  17 04 02 алуминий 
R 12 

(сортиране), 
R 13 

20 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

10.  17 04 03 олово 
R 12 

(сортиране), 
R 13 

10 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

11.  17 04 04 цинк 
R 12 

(сортиране), 
R 13 

2 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

12.  17 04 05 желязо и стомана 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

500 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

13.  17 04 06 калай 
R 12 

(сортиране), 
R 13 

1 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

14.  17 04 07 смеси от метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

1 000 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

15.  17 04 11 
кабели, различни от упоменатите 
в 17 04 10 

R 13 50 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

16.  19 10 01 отпадъци от желязо и стомана 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

250 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на отпадъци 

17.  19 10 02 отпадъци от цветни метали 
R 12 

(сортиране), 
R 13 

50 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на отпадъци 

18.  19 12 02 черни метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

2 000 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на отпадъци 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

19.  19 12 03 цветни метали 
R 12 

(сортиране), 
R 13 

10 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по 

глава седма, раздел II 
на ЗООС за дейност 

R12 на отпадъци 

20.  20 01 40 метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

1 000 
от физически и 

юридически лица 

 

4. Площадка № 4 

4.1 С местонахождение: гр. Луковит, област Ловеч, община Луковит, ул. “Йордан 
Йовков” № 24, ПИ с идентификатор 44327.502.1054 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Луковит, УПИ III-1054, кв.232 от ПУП-ПРЗ на гр. 
Луковит, площ 7068 кв.м. 
 

4.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

№ 

Вид на отпадъка
 Дейности, 

кодове 

 

Количе 

ство 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 
отпадъци от пластмаса  
(с изключение на опаковки) 

R 12 
(сортиране, 
пресоване) 

R 13 

1 
физически и юридически 

лица 

2.  12 01 05 
стърготини, стружки и изрезки от  
пластмаса 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

5 юридически лица 

3.  15 01 01 хартиени  и картонени опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

800 
физически и юридически 

лица 

4.  15 01 02 пластмасови опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

1000 
физически и юридически 

лица 

5.  15 01 04 метални опаковки 
R12 (рязане), 

R 13 
200 

физически и юридически 
лица 

6.  15 01 05 
композитни/ многослойни 
опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

100 
физически и юридически 

лица 

7.  15 01 06 смесени опаковки 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

300 
физически и юридически 

лица 
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8.  15 01 07 стъклени опаковки R 13 200 
физически и юридически 

лица 

9.  16 01 03 излезли от употреба гуми R 13 100 
физически и юридически 

лица 

10.  16 01 04* 
излезли от употреба превозни 
средства 

R13 100 
физически и юридически 

лица 

11.  16 01 06 

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

R13 100 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС 

12.  16 01 16 резервоари за втечнени газове 
R12 (рязане) 

R 13 
1 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

13.  16 01 19 пластмаси 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

10 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

14.  16 01 20 стъкло R 13 50 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

ИУМПС, автосервизна 
дейност 

15.  16 02 11* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводородиHCFC, 
HFC 

R 13 10 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

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

R 13 10 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

17.  16 02 13* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо опасни компоненти, 
различно от упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 12 

R 13 10 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 
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18.  16 02 14 
излязло от употреба оборудване, 
различно от упоменатото в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 13 

R 13 500 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

19.  16 06 01* оловни акумулаторни батерии R 13 200 
физически и юридически 

лица 

20.  16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 5 
физически и юридически 

лица 

21.  16 06 04 
алкални батерии (с изключение на 
16 06 03) 

R 13 5 
физически и юридически 

лица 

22.  16 06 05 други батерии и акумулатори R 13 100 
физически и юридически 

лица 

23.  16 06 06* 
разделно събран електролит от 
батерии и акумулатори 

R 13 0,02 юридически лица 

24.  16 08 02* 

отработени катализатори, 
съдържащи опасни преходни 
метали  или опасни съединения на 
преходните метали 

R 13 0,1 
физически и юридически 

лица 

25.  17 02 03 пластмаса 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

20 
физически и юридически 

лица 

26.  19 12 01 хартия и картон 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

10 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

27.  19 12 04 пластмаса и каучук 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

10 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

28.  19 12 05 стъкло R 13 20 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи 
разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на ЗООС 
за дейност R12 на 

отпадъци 

29.  20 01 01 хартия и картон 

R12 
(сортиране, 
пресоване, 
балиране),               

R 13 

150 
физически и юридически 

лица 

30.  20 01 02 стъкло R 13 20 
физически и юридически 

лица 
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4.2.1 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 
16 02 12* x □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* 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 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 35* х □ х х □ □ х □ □ □ □ 
20 01 36 х х х х □ □ х х х □ □ 

 
4.2.2 Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от 

ЗУО, 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 □ □ 

31.  20 01 23* 
излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

R 13 50 
физически и юридически 

лица 

32.  20 01 33* 

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

R 13 50 
физически и юридически 

лица 

33.  20 01 34 
батерии и акумулатори, различни 
от упоменатите в 20 01 33 

R 13 50 
физически и юридически 

лица 

34.  20 01 35* 

излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23, съдържащо опасни 
компоненти 

R 13 50 
физически и юридически 

лица 

35.  20 01 36 

излязло от употреба електрическо 
и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23 и 20 01 35 

R 13 50 
физически и юридически 

лица 

36.  20 01 39 пластмаси 

R12 
(сортиране, 
пресоване),               

R 13 

50 
физически и юридически 

лица 
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4.3 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 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1.  02 01 10 Метални отпадъци 
R 12 

(сортиране, 
рязане), R 13 

50 
физически и 

юридически лица 

2.  12 01 01 
Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

R 13 250 
физически и 

юридически лица 

3.  12 01 02 Прах и частици от черни метали R 13 10 
физически и 

юридически лица 

4.  12 01 03 
Стърготини, стружки и изрезки от 
цветни метали 

R 13 50 
физически и 

юридически лица 

5.  12 01 04 Прах и частици от цветни метали R 13 1 
физически и 

юридически лица 

6.  16 01 17 Черни метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

250 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 

на ИУМПС, 
автосервизна дейност 

7.  16 01 18 Цветни метали 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

50 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 

на ИУМПС, 
автосервизна дейност 

8.  17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

20 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

9.  17 04 02 Алуминий 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

20 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

10.  17 04 03 Олово 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

10 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

11.  17 04 04 Цинк 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

2 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

12.  17 04 05 Желязо и стомана 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

500 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

13.  17 04 06 Калай 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

1 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

14.  17 04 07 Смеси от метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

1 000 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

15.  17 04 11 
Кабели, различни от упоменатите 
в 17 04 10 

R 13 50 
физически и 

юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

16.  19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

250 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 

на отпадъци 

17.  19 10 02 Отпадъци от цветни метали 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

50 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 

на отпадъци 

18.  19 12 02 Черни метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

2 000 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 

на отпадъци 

19.  19 12 03 Цветни метали 
R 12 

(сортиране)  
R 13 

10 

физически и 
юридически лица по 

смисъла на ТЗ, 
притежаващи 

разрешение по чл.35, 
ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 
разрешително по глава 

седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 

на отпадъци 

20.  20 01 40 Метали 
R 12 

(сортиране, 
рязане)  R 13 

1 000 
от физически и 

юридически лица 
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5. Площадка № 5 

5.1 С местонахождение: гр. Ловеч, област Ловеч, община Ловеч, ул. “Стара планина” № 
20, ПИ с идентификатор 43952.511.108 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр.Ловеч, УПИ X-108, кв.18 от ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, площ 312 кв.м. 
 

5.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 
5.2.1 Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от 

ЗУО, 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* □ □ □ 
 16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 □ □ □ 
16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* □ □ □ 
 20 01 34 □ □ □ 
 

5.3 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 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 
Код Наименование 

1.  02 01 10 метални отпадъци R 13 45 
физически и  

юридически лица 

2.  16 01 17 черни метали R 13 10 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или 
комплексно разрешително 
по глава седма, раздел II на 

ЗООС за дейност R12 на 
ИУМПС, автосервизна 

дейност 

№ 

Вид на отпадъка
 Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 01 хартиени  и картонени опаковки R 13 18 
физически и 

юридически лица 

2.  15 01 02 пластмасови опаковки R 13 10 
физически и 

юридически лица 

3.  15 01 04 метални опаковки R 13 50 
физически и 

юридически лица 

4.  16 06 01* оловни акумулаторни батерии R 13 
18 физически и 

юридически лица 

5.  20 01 01 хартия и картон R 13 
18 физически и 

юридически лица 
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№ 
Вид на отпадъка

 Дейности, 

кодове 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 
Код Наименование 

3.  16 01 18 цветни метали R 13 3 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 

притежаващи разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или 
комплексно разрешително 
по глава седма, раздел II на 

ЗООС за дейност R12 на 
ИУМПС, автосервизна 

дейност 

4.  17 04 01 мед, бронз, месинг R 13 4 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

5.  17 04 02 алуминий R 13 16 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

6.  17 04 03 олово R 13 1 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

7.  17 04 04 цинк R 13 0,5 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

8.  17 04 05 желязо и стомана R 13 160 
физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

9.  20 01 40 метали R 13 360 
от физически и юридически 

лица 

 

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 

капацитет на съоръженията  

На площадка № 1: 
− Предварително третиране на стоманени отпадъци с дебелина до 4 мм, включително 

купета от ИУМПС в мобилна специализирана машина – пресножица Лефорт с 
капацитет 150 кг/час, 2400 т/г.; 

− Сортиране и газорязане на метален скрап; 
− Предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и излязло 

от употреба електрическо и електронно оборудване до получаване на части за повторна 
употреба и / или пълно разкомплектоване.  

 
На площадки №№ 2-4: 
− сортиране, пресоване и балиране на хартиени и картонени отпадъци; 
− сортиране и пресоване на пластмасови отпадъци; 
− Сортиране и газорязане на метален скрап; 

 

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 Авариен план на „Феникс Инверс” ООД. 
 

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да 
се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 
от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва: 
− разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от 

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

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

Приемането на отпадъци от юридически лица да става при наличие на заверен работен 
лист съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъцит. При приемане на 
отпадъци с код хх хх 22 – “компоненти, неупоменати другаде” и  хх хх 99 – “Отпадъци, 
неупоменати другаде” да се конкретизира вида на отпадъка в отчетните документи.  
 

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

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

3.1.1. Техническите параметри на площадките за извършване на дейности с ОЧЦМ 
да отговарят на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 и наредбите за съответния вид 
масово разпространени отпадъци по чл. 13, ал. 1 от ЗУО. На всяка площадка да се 
осигури 24-часово видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението 
или неговото допълнение с нова/и площадки. Записите да съхраняват в продължение на 
една година. ОЧЦМ, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и 
размер, елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от 
подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, 
сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, 
всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, 
метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни системи и 
съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елементи от тях, се 
съхраняват и подготвят за оползотворяване отделно от останалите. 
 

3.1.2. Съхраняването на излезли от употреба МПС да се извършва на обособени 
площадки, които да отговарят на следните изисквания: 

− да са с непропусклива повърхност; 
− да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за 

обезмасляване; 
− да разполагат с необходимите съоръжения за третиране на води, включително на 

дъждовни води, в съответствие със Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му. 
 

3.1.3. Предварителното съхраняване и съхраняването на отработените масла и 

отпадъчни нефтопродукти да се извършва на обособени площадки, за които да се 
спазват описаните по-долу условия и да отговарят на следните изисквания: 

− проектирането, изграждането, преустройството, реконструирането и модернизацията на 
площадките да става съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 17 и 101 от 2010 г.);  

− експлоатация на площадките - при спазване на Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата 
и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.); 

Площадките за предварително съхраняване се изграждат и експлоатират при спазване 
изискванията и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО и при наличие на следните минимални 
технически изисквания: 
− да бъдат бетонирани и/или покрити с друг маслоустойчив материал; 
− да бъдат оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и съхраняване; 
− да бъдат оборудвана с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти; 
− да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за 

ограничаване на евентуални разливи; 



                          гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://www.riew-pleven.org/   Стр. 41 от 46 
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org  

 
 

− да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните 
нефтопродукти от формираните отпадъчни води. 

Отработените масла и отпадъчните нефтопродукти се събират и съхраняват разделно по 
видове с кодове и наименования съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО или по начин, който 
позволява тяхното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане. 
Приемателните резервоари и съдове за събиране, включително за разделно събиране и 
съхраняване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти трябва да отговарят на 
следните изисквания: 
− да са изработени от материали, които не взаимодействат с отработените масла и 

отпадъчните нефтопродукти; 
− да са плътно затворени извън времето на извършване на манипулации; 
− да са маркирани с надпис „Отработени масла“ или „Отпадъчни нефтопродукти“, както и 

с надпис, съдържащ кода и наименованието на отпадъка, съгласно наредбата по чл. 3, ал. 
1 ЗУО; 

− да са осигурени със съоръжения против разливане съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

 

3.1.4. Предварителното съхраняване и съхраняването на негодните за употреба 

батерии и акумулатори да се извършва на площадки, които да отговарят на следните 
изисквания: 
− да са разположени върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие; 
− да са закрити или с навес и да са снабдени със затворени специализирани съдове, 

отговарящи на следните изисквания: 
o да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и 

акумулаторите и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с 
тях; 

o  да осигуряват вентилация на въздух;  
o да бъдат обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“. 

 

3.1.5. Съхраняването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 
да се извършва на площадки, за които да са изпълнени следните изисквания: 
− да са с непропускливо покритие и да са оборудвани със съоръжения за събиране на 

разливи и където е целесъобразно, с утаители и съоръжения за обезмасляване; 
− да са снабдени с навес или съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени 

контейнери;  
− да са оборудвани с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО. 

 

3.1.6. Съхраняването на излезлите от употреба автомобилни гуми да става на 
площадки, за които са изпълнени изискванията на Наредба № Із-197 за строително - 
технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 
 

3.1.7. Резервните части и отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали и 
др. да се съхраняват разделно в контейнери на обособени участъци. 

 

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

3.2.1. Предварителното третиране на ИУМПС да се извършва на площадка, която да 
отговаря на следните изисквания: 

− да е с непропусклива повърхност на съответните площадки; 
да разполага със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за 
обезмасляване; 

− да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, получени при 
разкомплектуване на ИУМПС, включително складове с непропусклив под за 
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съхраняване на части, замърсени с масла; 
− да е снабдена с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни батерии, 

филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани 
терфенили; 

− да са налице подходящи съоръжения за източване на всички течности, съдържащи се в 
ИУМПС; 

− да са налице подходящи резервоари или други съдове за разделно съхраняване на 
течности от ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, 
трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни 
течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в 
ИУМПС; 

− да е снабдена със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, в 
съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 
да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при разкомплектуването 
гуми с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупването 
на по-големи количества. 
 

3.2.2. Предварителното третиране на ИУЕЕО да се извършва на площадка, която да 
отговаря на следните изисквания: 

− да е закрита, с непропускливо покритие и да е оборудвана със съоръжения за събиране 
на разливи и където е целесъобразно, с утаители и съоръжения за обезмасляване; 

− да е снабдена с навес или съхраняването им да се извършва в затворени контейнери; 
− да е оборудвана със: 

o везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО, както и на 
компонентите, материалите и веществата от предварителното третиране на 
ИУЕЕО; 

o затворени съдове за съхраняване на батерии и акумулатори; кондензатори, 
съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили 
(ПХТ) и други опасни отпадъци, както и контейнери за радиоактивни 
отпадъци; 

o пречиствателни съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на нормативните 
изисквания; 

o съоръжения за източване на течности и/или газове от ИУЕЕО. 
 

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

4.1. Предварителното третиране на ИУМПС да включва следните операции: 
4.1.1. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 

− отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове; 
− отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. въздушни 

възглавници); 
− 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 ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на 
съответните компоненти; 

− премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като 
съдържащи живак. 

4.1.2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 
рециклирането им: 

− отделяне на катализаторите и маслените филтри; 
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− отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай че 
тези метали не се отделят в процеса на рязане (шредиране); 

− отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, 
резервоари за течности и т.н.), в случай че тези материали не се отделят в процеса на 
рязане (шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали; 

− отделяне на стъклата. 
4.1.3. Дейностите по съхраняване на ИУМПС, на материали и компоненти от тях се 

извършват по начин, предотвратяващ увреждане на: 
− компонентите, съдържащи течности; 
− компонентите, подлежащи на оползотворяване и на използване за повторна употреба. 

4.1.4. Да се спазват и следните допълнителни изисквания: 

− излезлите от употреба моторни превозни средства се разкомплектуват преди по-
нататъшно третиране или се вземат други подходящи мерки, за да се ограничи всяко 
неблагоприятно въздействие върху околната среда; 

− компонентите или материалите, които са обозначени в съответствие с чл. 5, ал. 2 от 
Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ бр.7/25.01.2013 г.), 
задължително се отстраняват от ИУМПС преди последващото третиране; 

− опасните материали и компоненти се отделят селективно в най-кратък срок, така че да се 
предотврати последващото замърсяване на отпадъците, получаващи се в процеса на 
шредиране;  

− операциите по отделяне и съхраняване на отделените компоненти от ИУМПС се 
извършват по начин, осигуряващ пригодността им за последваща повторна употреба и 
оползотворяване и особено за рециклиране; 

− отделените при разкомплектуване на ИУМПС компоненти и материали, се разделят на 
подлежащи и неподлежащи на повторна употреба и оползотворяване, като едновременно 
с това се извършва и подготовката им за следващите етапи на третиране; 

− неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от 
ИУМПС се предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и на подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. 

 
 

4.2. Предварителното третиране на ИУЕЕО, компоненти, материали и вещества 

от него да става по следния начин: 

4.2.1. От разделно събраното ИУЕЕО задължително се отстраняват следните компоненти, 
материали и вещества: 

− кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили (ПХБ) и полихлорирани терфенили 
(ПХТ); 

− компоненти, съдържащи живак, например прекъсвачи и лампи за вътрешно осветяване 
на екрани; 

− батерии и акумулатори; 
− печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди, ако повърхността на 

печатните платки е по-голяма от 10 кв. см; 
− тонер касети, съдържащи течен или пастообразен тонер, в т. ч. цветен тонер; 
− пластмаси, съдържащи бромирани добавки за огнеустойчивост; 
− азбестови отпадъци и компоненти, които съдържат азбест; 
− електроннолъчеви тръби; 
− хлорофлуоровъглеводородите (CFC), ненапълно халогенираните 

хлорофлуоровъглеводороди (HCFC) или ненапълно халогенираните 
флуоровъглеводороди (HFC), ненапълно халогенираните въглеводороди (HC), при 
спазване изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на 
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Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета 
с Постановление № 326 на Министерския съвет от 2010 г.; 

− газоразрядни лампи. Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и 
електроннолъчеви тръби и с цел предотвратяване на случайното им счупване се 
предприемат съответните мерки; 

− дисплеи с течни кристали (LCD) заедно с техните корпуси, когато е подходящо, с 
повърхност повече от 100 кв. см и всички други дисплеи, които са с вътрешно 
осветление с газоразрядни лампи; 

− външни електрически кабели; 
− компоненти, съдържащи огнеупорни керамични влакна, както са описани в част 3 от 

приложение VI на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на 
вещества и смеси; 

− компоненти, съдържащи радиоактивни вещества съгласно Закона за безопасно 
използване на ядрената енергия и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

− електролитни кондензатори, съдържащи вещества, подлежащи на контрол (височина > 
25 mm, диаметър > 25 mm или пропорционално подобен обем). 
Описаните по-горе компоненти, материали и вещества, с изключение на тези, 
съдържащи радиоактивни вещества, се предават за оползотворяване и/или обезвреждане, 
при спазване изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му. 
Ако в резултат на предварително третиране на ИУЕЕО се образуват отпадъци, 
съдържащи благородни метали, се спазват изискванията на Наредбата за условията и 
реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които 
осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и 
скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на 
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2005 г., 
бр. 76 от 2007 г. и бр. 14 от 2012 г.) 
 
 

4.2.2. Следните разделно събрани ИУЕЕО и компоненти от ИУЕЕО се третират, както 
следва: 

− излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, съдържащо вещества, които 
нарушават озоновия слой или имат потенциал на глобално затопляне над 15, както и 
тези, които се съдържат в топлоизолационната пяна и в системите за охлаждане: 
веществата трябва да бъдат третирани съгласно изискванията на Наредбата за 
установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, 
които нарушават озоновия слой. 
 

4.2.3. Предходните точки се прилагат, без да се възпрепятства повторната употреба и 
рециклирането на компонентите или на целите уреди. 

 

5. При закриването на площадката, отпадъците да се предадат на лице, с издаден документ 
по чл.35 от ЗУО за извършване на такава дейност. 

 

6. Да се води отчетност съгласно изискванията на чл.44 от Закон за управление на 
отпадъците и Наредба № 1 от 04.06. 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 
(ДВ бр.51/2014 г.) 
6.1. Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително 

тези, които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, 
елементи на електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от 
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подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните, 
сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, 
всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, 
метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапоителни 
системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или 
елементи от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден 
от лицата, при чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор; 

6.2. От физическите лица да се приемат ОЧЦМ само с битов характер при наличие на 
декларация за произход; 

6.3. При сключване на договори и/или приемане на сертификати или декларации, да се 
изисква вписването на всички данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък 

 

7. Други условия: 
7.1. Настоящето разрешение е валидно само при наличие на банкови гаранции по чл.69, 

ал.2 от ЗУО в пълен размер. Най-малко един месец преди изтичането на срока на 
действие на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ, 
Плевен подновена банкова гаранция; 

7.2. За всяко прието ИУМПС да се издава удостоверение за разкомплектуването му, 
изготвено по образец,  определен със заповед на министъра на околната среда и 
водите и съгласуван с министъра на вътрешните работи. 

7.3. Да се въведе в действие компютърна информационна система за: 
− отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване на ИУМПС; 
− поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите 

и налични количества компоненти и материали, получени от разкомплектуването на 
ИУМПС. 

7.4. На територията на центъра за разкомплектуване да се осигури или да се сключи 
договор за ползване на везна, калибрирана с точност за измерванията за отчитане 
теглото на приеманите ИУМПС, предаваните ИУМПС и на материалите и 
компонентите, получени от разкомплектуването им.  

7.5. При предаване и приемане на ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред, както и 
при предаване и приемане за повторна употреба на компоненти, материали и 
вещества, отделени при предварително третиране на ИУЕЕО, се попълва декларация 
по образец съгласно приложение № 8 от Наредбата за излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване. Декларацията се изготвя от лицата, 
извършващи дейностите събиране, съхраняване и/или предварително третиране в 2 
екземпляра – по един за предалия и приелия. Декларацията се съхранява в 5-годишен 
срок от нейното изготвяне и подписване. 

 
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ Плевен пред 

министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд, гр. Плевен по 

реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото 

съобщаване.    
 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Плевен 

инж. Р. Атанасова 
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