
 

Изх. № 4496 

Плевен, 08.09.2016 г.  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 08-ДО-289-05 от 08.09.2016 г. 

 

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

(ЗУО) и във връзка със заявление вх. № 4496/27.07.2016 г., допълнено с вх. № 

№4909/17.08.2016 г.; 4496/25.08.2016 г. 

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 
 

Решение № 08-ДО-289-04 от 23.06.2016 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. Добавя се нова площадка: 

1. Площадка №4: 

1.1  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. 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

 

 

Вид на отпадъка
 

Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количе 

ство 

(тон/год.) 

Произход 
№ 

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 

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 

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 

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 

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 



 

1.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба 

по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

Категории електрическо и електронно оборудване Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

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 □ □ □ 

 

1.2.2 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 □ □ 

 

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

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

Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 

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 

36.  20 01 39 пластмаси 

R12 

(сортиране, 

пресоване),               

R 13 

50 
физически и 

юридически лица 



Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 

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 

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 



Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 

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 

 

II Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 08-ДО-289-04 от 23.06.2016 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 

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 

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 по смисъла на ТЗ 

22.  13 03 08* 
синтетични изолационни и 

топлопредаващи масла 
R 13 2 

физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

23.  13 03 09* 
бързо биоразградими и 

топлопредаващи масла 
R 13 2 

физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

24.  13 03 10* 
други изолационни и 

топлопредаващи масла 
R 13 2 

физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

25.  13 05 03* 
утайки от маслоуловителни шахти 

(колектори) 
R 13 1 

физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

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

юридически лица 

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

юридически лица  

28.  13 07 03* други горива (включително смеси) R 13 2 
физически и  

юридически лица 

29.  14 06 01* 
хлорофлуоровъглеводород, 

HCFC, HFC 
R 13 1,5 

физически и юридически 

лица по смисъла на ТЗ 

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 

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

юридически лица  

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 



 

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 



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 



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 

хлорофлуоровъглеводороди  

HCFC, 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 

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 

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 по третиране  

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 дейности по третиране 

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 

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 



 

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

управление на отпадъците: 

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 

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 



R 12 е 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 е 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). 

 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по 

чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

Категории електрическо и електронно оборудване Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

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 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

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 

 

1.2.2. 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 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
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

1.  02 01 10 метални отпадъци 

R 12 

(сортиране, 

разделяне, 

рязане, 

уплътняване, 

балиране),   

R 13 

1 000 
физически и 

юридически лица 

2.  12 01 01 
стърготини, стружки и изрезки от 

черни метали 
R 13 15 000 

физически и 

юридически лица 

3.  12 01 02 прах и частици от черни метали R 13 200 
физически и 

юридически лица 

4.  12 01 03 
стърготини, стружки и изрезки от 

цветни метали 
R 13 500 

физически и 

юридически лица 

5.  12 01 04 прах и частици от цветни метали R 13 100 
физически и 

юридически лица 

6.  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 

7.  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 

8.  17 04 01 мед, бронз, месинг 

R 12 

(сортиране),   

R 13 

1 500 

физически и 

юридически лица 

по смисъла на ТЗ 

9.  17 04 02 алуминий 

R 12 

(сортиране),   

R 13 

1 000 

физически и 

юридически лица 

по смисъла на ТЗ 

10.  17 04 03 олово 

R 12 

(сортиране),   

R 13 

100 

физически и 

юридически лица 

по смисъла на ТЗ 



Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

11.  17 04 04 цинк 

R 12 

(сортиране),   

R 13 

10 

физически и 

юридически лица 

по смисъла на ТЗ 

12.  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 

13.  17 04 06 калай 

R 12 

(сортиране),   

R 13 

10 

физически и 

юридически лица 

по смисъла на ТЗ 

14.  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 

15.  17 04 11 
кабели, различни от упоменатите 

в 17 04 10 
R 13 500 

физически и 

юридически лица 

по смисъла на ТЗ 

16.  19 01 02 
черни метали, отделени от дънна 

пепел 
R 13 200 

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 

дейности по 

третиране на 

отпадъци 

17.  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 

18.  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 



Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

19.  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 

20.  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 

21.  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
 

Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
№ 

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 

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 

хлорофлуоровъглеводородиHCF

C, 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 

физически и 

юридически лица по 

смисъла на ТЗ 

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 



 

2.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба 

по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

Код на Категории електрическо и електронно оборудване 

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 

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 



отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

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: 

Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

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 



Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

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 

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 



Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

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 

3.1 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. 

 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

3.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба 

по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

Вид на отпадъка
 

Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

№ 

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 

6.  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 70 
физически и 

юридически лица 

7.  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 70 
физически и 

юридически лица 



Категории електрическо и електронно оборудване Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 14 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* х х х х х □ х х х х х 

20 01 36 х х х х 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* □ □ □ 

 16 06 03* □ □ □ 

16 06 04 □ □ □ 

16 06 05 □ □ □ 

  20 01 33* □ □ □ 

 20 01 34 □ □ □ 

 

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
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 

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 

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 



Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 

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 

 

4. Площадка №4: 

4.1  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. 

 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

Вид на отпадъка 

Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количе 

ство 

(тон/год.) 

Произход 

№ 

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 

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 

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 

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 



 

4.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба 

по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

Категории електрическо и електронно оборудване Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

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 □ □ □ 

 

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 

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 

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 



  20 01 33* х □ □ 

 20 01 34 х □ □ 

 

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
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 

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 

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 



Вид на отпадъка
 

№ 
Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количес

тво 

(тон/г.) 

Произход 

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 

 


