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Изх. № 6821 

Плевен, 13.03. 2015 г.  
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 08-ДО-359-00 от 12.03.2015 г. 
 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление вх. №6821/22.12.2014г., допълнено с вх. № № 
6821/12.01.2015 г., 6821/05.03.2015 г., 1656/10.03.2015 г. и потвърдено с констативни протоколи 
№№ УО-ся-05/27.01.2015 г., УО-ся-08/04.02.2015, УО-ся-10/06.02.2015 г., УО-тц-06/06.02.2015 
г., УО-ся-12/06.02.2015 г., УО-ся-13/11.02.2015 г., УО-ся-14/11.02.2015 г., УО-тц-05/05.02.2015 
г., УО-тц-10/20.02.2015 г., УО-тц-08/20.02.2015 г., УО-тц-13/05.03.2015 г. на РИОСВ Плевен 

 
 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на „ФЕНИКС НОРД БГ” ЕООД 

 

ЕИК: 203143888 
седалище и адрес на управлението: област София град, община Столична, гр. София, район 
Младост, бул. Йерусалим №12, ет. 1, 
лице, представляващо дружеството: Николай Бориславов Бойков 
служебен тел.: 028170417 
електронна поща: ffeniks_nord@abv.bg 
 

І Да извършва дейности по третиране на отпадъци, считано от 20.03.2015 г. на следните 

площадки: 

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: гр. Плевен, област Плевен, община Плевен, в Индустриална зона на 
град Плевен, на ул.”Осъм” № 8, в ПИ с идентификатор 56722.652.98 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, с обща площ 22 755 кв.метра. 

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

Вид на отпадъка Дейности, кодове 
Количество 

(тон/год) 
Произход 

Код Наименование 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

1 2 3 4 5 

1. 13 02 05* 
нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за гъбни 
предавки 

R 13 6 физически и юридически лица 

2. 13 02 08* 
други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки 

R 13 6 физически и юридически липа 

3. 15 01 01 
хартиени и картонени 
опаковки 

R 12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

4 000 физически и юридически лица 

4. 15 01 02 пластмасови опаковки 
R 12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

3000 физически и юридически лица 

5, 15 01 03 
опаковки от дървен 
материал 

R 13 2 500 физически и юридически лица 

6. 15 01 04 метални опаковки 
R 12 (сортиране, 
балиране)  

10 000 физически и юридически лица 
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R 13 

7. 15 01 05 
композитни/многослойни 
опаковки 

R 12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

1 000 физически и юридически лика 

8. 15 01 06 смесени опаковки 
R 12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

2 000 физически и юридически лика 

9. 15 01 07 стъклени опаковки 
R 12  (сортиране) R 

13 
5000 физически и юридически лица 

10. 15 01 09 текстилни опаковки 
R 12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

5 физически и юридически лица 

11. 16 01 03 излезли от употреба суми R 13 300 физически и юридически лица 

12. 16 01 04* 
излезли от употреба 
превозни средства 

R 12 

(разкомплектоване)  
R 13 

5 000 физически и юридически лица 

13. 16 01 06 

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

R 12 
(разкомплектоване, 
рязане)  
R 13 

5 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на Търговския 
закон (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 

14. 16 01 07* Маслени филтри R 13 3 
физически и юридически лица 
смисъла на ТЗ 

15. 16 01 10* 
експлозивни компоненти 
(например предпазни 
въздушни възглавници) 

R 13 0,2 

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 

16. 16 01 11* 
Спирачни накладки, 
съдържащи азбест 

R 13 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 
ИУМПС 

17. 16 01 12 
Спирачни накладки, 
различни от упоменатите в 
16 01 11 

R 13 0.2 

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 

18. 16 01 13* Спирачни течности R 13 0.2 

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 

19. 16 01 I4* 
Антифризни течности, 
съдържащи опасни 
вещества 

R 13 6 

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 
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ЗООС за дейност R12 на 
ИУМПС 

20. 16 01 15 
Антифризни течности, 
различни от упоменатите в 
1601 14 

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 
ИУМПС 

21. 16 01 16 
резервоари за втечнени 
газове 

R 12  (pязане) 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 

22. 16 01 19 пластмаси 
R 12  (сортиране, 
балиране) 
R 13 

150 

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 

23. 16 01 20 стъкло 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване) 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 
ИУМПС 

24 16 02 11* 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 
HCFC, HFC 

R 12 
(разкомплектоване) 
R 13 

5 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

25. 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 
(разкомплектоване) 
R 13 

1 000 
физически и юридически липа 
по смисъла на ТЗ 

26. 16 02 14 

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

R 12 
(разкомплектоване) 
R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

27. 16 06 01* 
оловни акумулаторни 
батерии 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

28. 16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 100 физически и юридически лица 

29. 16 06 04 
алкални батерии (с 
изключение на 16 06 03) 

R 13 10 физически и юридически лица 

30. 16 06 05 
други батерии н 
акумулатори 

R 13 100 физически и юридически лица 

31. 17 02 02 стъкло 
R 12 (сортиране) R 
13 

100 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

32. 17 02 03 пластмаса 
R 12  (сортиране, 
балиране) 
R 13 

3 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

33. 19 12 01 хартия и картон 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

6 000 

физически и юридически лица 
по 
смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1, т.1 
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от ЗУО или комплексно 
разрешително по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на отпадъци 

34 19 12 04 пластмаса и каучук 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

4 000 

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 

35. 19 12 05 стъкло 
R 12 (сортиране) 
R 13 

5 000 

физически н 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 

36 19 12 08 Текстилни материали 
R12 (сортиране, 
балиране) 
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 

37. 20 01 01 хартия и картон 
R 12  (сортиране, 
балиране) 
R 13 

10 000 физически и юридически лица 

38. 20 01 02 стъкло 
R 12 (сортиране) R 
13 

10 000 физически и юридически лица 

39. 20 01 11 Текстилни материали 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

5 физически и юридически лица 

40. 20 01 21* 
флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи 
живак 

R 13 1 физически и юридически лица 

41. 20 01 23* 
излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

R 13 1 физически и юридически липа 

42. 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 
(разкомплектоване) 
R 13 

10 000 физически и юридически лица 

43. 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 
(разкомплектоване) 
R 13 

5 000 физически и юридически липа 

44. 20 01 39 пластмаси 
R 12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

3 000 физически и юридически лица 

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, 
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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, шредиранс 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). 

 
1.2.1. 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 □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* Х Х □ Х □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 14 Х Х Х Х □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 21* □ □ □ □ Х Х □ □ □ □ □ 
20 01 23* Х Х Х Х □ Х □ □ □ □ □ 
20 01 35* Х Х Х Х □ Х □ □ □ □ □ 
20 01 36 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 Х □ 
 16 06 02* □ Х Х 
 16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 Х □ Х  
16 06 05 □ Х Х 

  20 01 33* □ □ □ 
 20 01 34 □ □ □ 

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

третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
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Вид на отпадъка Дейности, кодове 
Коли-
чество 

(тон/год) 
Произход 

Код Наименование 
 
 

 
 

 
 

 
 
№ 

1 2 3 4 5 

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 10 000 физически и юридически лица 

3. 12 01 02 
Прах и частици от 
черни метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

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

R 13 5 000 физически и юридически лица 

5. 12 01 04 
Прах и частици от 
цветни метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

6. 16 01 17 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 ИУМПС 

7. 16 01 18 Цветни метали 
R 12 (сортиране) 
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 ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране) 
R 13 

5 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий R 12 (сортиране), R13 5 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12  (сортиране) 
R 13 

10 000 
физически н юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране).  
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
но смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 

R 12 (сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране),   
R 13 

20 000 
физически и юридически липа 
по смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране),  
R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне. рязане. 
уплътняване, 
балиране).  
R 13 

2000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

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

R 13 1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

R 12 (сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране).   

2 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1, (.1 от 
ЗУО 
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R 13 или комплексно разрешително 
по глава седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 на 
отпадъци 

17. 19 10 02 
Отпадъци от цветни 
метали 

R 13 2 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1, (.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, 
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 

19. 19 12 03 Цветни метали 
R 12 (сортиране), 
R 13 

5 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1, (.1 от 
ЗУО 
или комплексно разрешително 
по глава седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 на 
отпадъци 

20. 20 01 40 Метал и 

R 12 (сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране),  
R 13 

10 000 
от физически н юридически 
лица 

 

2. Площадка № 2 

2.1 С местонахождение: гр. Плевен, област Плевен, община Плевен, в Индустриална зона на 
град Плевен, на ул.“Гривишко шосе” № 6, в ПИ с идентификатор 56722.652.204 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, обособена на обща площ 
3000 кв.м., находяща се между Шихтов двор и Складово стопанство на “Метаком-СЛЗ” 
АД.   

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

Вид на отпадъка Дейности, кодове 

Коли-

чество 

(тон/год) 

Произход 

Код Наименование 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

1 2 3 4 5 

1. 13 02 05* 
нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 

R 13 6 физически и юридически лица 

2. 13 02 08* 
други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 

R 13 6 физически и юридически лица 

3. 15 01 01 
хартиени и картонени 
опаковки 

R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

4 000 физически Н юридически лица 

4. 15 01 02 пластмасови опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

5 000 физически и юридически лица 

5. 15 01 03 
опаковки от дървен 
материал 

R 13 2 500 физически и юридически лица 

6. 15 01 04 метални опаковки R12 (сортиране, 10 000 физически и юридически лица 
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балиране) 
R 13 

7. 15 01 05 
композитни/многослой
ни опаковки 

R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

1 000 физически и юридически лица 

8. 15 01 06 смесени опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

2000 
  
физически и юридически лица 

9. 15 01 07 стъклени опаковки R 12 (сортиране) R 13 5 000 физически и юридически липа 

10. 15 01 09 текстилни опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

10 физически и юридически лица 

11. 16 01 03 
излезли от употреба 
гуми 

R 13 300 физически и юридически лица 

12. 16 01 04* 
излезли от употреба 
превозни средства 

R 12 
(разкомплектоване)  
R 13 

5 000 физически и юридически лица 

13. 16 01 06 

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

R 12 
(разкомплектоване, 
рязане) 
R 13 

6 000 

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 ИУМПС 

14. 16 01 07* Маслени филтри R 13 3 
физически и юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

15. 16 01 10* 

експлозивни 
компоненти (например 
предпазни въздушни 
възглавници) 

R 13 0.2 

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 

16. 16 01 11* 
Спирачни накладки, 
съдържащи азбест 

R 13 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 ИУМПС 

17. 16 01 12 
Спирачни накладки, 
различни от 
упоменатите в 1601 11 

R 13 0.2 

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 

18. 16 01 13* Спирачни течности R 13 0,2 

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 

19. 16 01 14* 
Антифризни течности, 
съдържащи опасни 
вещества 

R 13 6 

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 

20. 16 01 15 
Антифризни течности, 
различни от 
упоменатите в 16 01 14 

R 13 5 
физически и юридически лица по 
смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35. ал. 1. т. 1 от 
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ЗУО или комплексно 
разрешително по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност R12 
на ИУМПС 

21. 16 01 16 
резервоари за втечнени 
газове 

R12 (рязане)  
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 

22. 16 01 19 пластмаси 
R12. (сортиране, 
балиране)  
R 13 

150 

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 

23. 16 01 20 стъкло 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване)  
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 ИУМПС 

24. 16 02 11* 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъгле 
водороди, HCFC, HFC 

R 12 
(разкомплектоване) 
R 13 

5 
физически и юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

25. 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 
(разкомплектоване) 
R 13 

1 000 
физически и юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

26. 16 02 14 

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

R 12 
(разкомплектоване) 
R 13 

1 000 
физически н юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

27. 16 06 01* 
оловни акумулаторни 
батерии 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

28. 16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 100 физически и юридически лица 

29. 16 06 04 
алкални батерии (с 
изключение на 16 06 
03) 

R 13  10 физически и юридически лица 

30. 16 06 05 
други батерии и 
акумулатори 

R 13 100 физически и юридически лица 

31. 17 02 02 стъкло R 12 (сортиране) R 13 100 
физически и юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

32. 17 02 03 пластмаса 
R 12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

3 000 
физически и юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

33. 19 12 01 хартия и картон 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

6 000 

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 

34. 19 12 04 пластмаса и каучук 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

4 000 

физически и юридически лица по 
смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1.т. 1 от 
ЗУО или комплексно 



                     гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://www.riew-pleven.org/   Стр. 10 от 51 
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org  

 
 

разрешително по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност R12 
на отпадъци 

35. 19 12 05 стъкло R 12 (сортиране) R 13 5 000 

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 

36. 19 12 08 Текстилни материали 
R12 (сортиране, 
балиране) 
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 

37 20 01 01 хартия и картон 
R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

10 000 физически и юридически лица 

38; 20 01 02 стъкло R 12 (сортиране) R 13 10 000 физически и юридически лица 

39. 20 01 11 Текстилни материали 
R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

100 физически и юридически лица 

40. 20 01 21* 
флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

  
R 13 

1 физически и юридически лица 

41. 20 01 23* 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводо
роди 

R 13 1 физически и юридически лица 

42. 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 (разком-
плектеване) 
R 13 

10 000 физически и юридически липа 

43. 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 
(разкомплектоване)  
R 13 

5 000 физически и юридически лица 

44. 20 01 39 пластмаси 
R 12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

3 000 физически и юридически лица 

 

2.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 
13, ал. 1, които ще се третират: 

Категории електрическо н електронно оборудване Код и а 

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* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
1602 11* X X □ X □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
1602 13* X X □ X □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 14 X X X X □ □ □ □ □ □ □ 
2001 21* □ □ □ □ X X □ □ □ □ □ 
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20 01 23* X X X X □ X □ □ □ □ □ 
20 01 35* X X X X □ X □ □ □ □ □ 
20 01 36 X Х Х Х □ Х □ □ □ □ □ 

 

2.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба но чл. 13, ал. 1 от ЗУО, 
които ще се третират: 
Код на отпадъка Автомобилни Индустриални Портативни 

съгласно Наредбата батерии и батерии н батерии и 

по чл. 3 от ЗУО акумулатори акумулатори акумулатори 

1 2 3 4 

16 06 01* X X □ 
16 06 02* □ X X 
16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 X □ X 
16 06 05 □ X X 
20 01 33* □ □ □ 
20 01 34 □ □ □ 

 
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 
Дейности, кодове 

Количество 
(тон/год) 

Произход 

Код Наименование 
 
 

 
 

 
 

 
 

№ 
1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 
Метални отпадъци 
 

R12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране). 
R 13 

1 000 физически и юридически лица 

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

R 13 10 000 физически и юридически лица 

3. 12 01 02 
Прах и частици от черни 
метали 

R 13 2 000 физически и юридически лица 

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

R 13 5 000 физически и юридически лица 

5. 12 01 04 
Прах и частици от цветни 
метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

6. 16 01 17 Черни метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране), 
R 13 

10000 

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 

7. 16 01 18 Цветни метали 
R 12 (сортиране) 
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 ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране) 
R 13 

5 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R 12 (сортиране),  
R 13 

5000 
физически и юридически лица 
по смисъла на 11 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране).  
R 13 

10 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране).  
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 
R 12 (сортиране, 
разделяне, 

20 000 
физически и юридически лица 
но смисъла на ТЗ 
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уплътняване, 
балиране) 
R 13 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране) 
R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране) 
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

15. 17 04 11 
Кабели, различни от 
упоменатите в 1704 10 

К 13 1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране),  
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 

17. 19 10 02 Отпадъци от цветни метали 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 

18.  19 12 02 Черни метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
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 

19. 19 12 03 Цветни метали 
R 12 (сортиране),  
R 13 

5 000 

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. 20 01 40 Метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране), 
R 13 

10 000 
от физически и юридически 
лица 

 
3. Площадка № 3 

3.1 С местонахождение: гр. Долна Митрополия, област Плевен, община Долна Митрополия, 
в УПИ XI, кв.68 по ПУП – ПЗР на гр. Долна Митрополия, с обща площ 7985 кв.метра. 

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

 

Вид на отпадъка 

Дейности, 

кодове 

Количество 

(тон/год) 
Произход 

Код Наименование 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

1 2 3 4 5 

1. 13 02 05* 
нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за зъбни 
предавки 

R 13 6 физически и юридически лица 

2. 13 02 08* 
други моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки 

R 13 6 физически и юридически лица 

3. 15 01 01 
хартиени и картонени 
опаковки 

R 12 (сортиране, 
балиране)  

2 000 физически и юридически лица 
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R 13 

4. 15 01 02 пластмасови опаковки 
R 12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

3 000 физически и юридически лица 

5 15 01 03 опаковки от дървен материал R 13 500 физически и юридически лица 

6. 15 01 04 метални опаковки 
R 12 (сортиране, 
балиране) R13 

2 000 физически и юридически дина 

7. 15 01 05 
композитни/многослойни 
опаковки 

R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

400 физически и юридически лица 

8. 15 01 06 смесени опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

400 физически и юридически лица 

9. 15 01 07 стъклени опаковки 
R 12 (сортиране) 
R 13 

400 физически и юридически липа 

10. 15 01 09 текстилни опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

1 физически и юридически лица 

11. 16 01 03 излезли от употреба гуми R 13 120 физически и юридически лица 

12. 16 01 04* 
излезли от употреба превозни 
средства 

R 12 
(разкомплектован
е) 
R 13 

3 000 физически и юридически лица 

13. 16 01 06 

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

R 12 (разком-
плектоване, 
рязане)  
R 13 

2 800 

юридически липа 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 

14. 16 01 07* Маслени филтри R 13 3 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

15. 16 01 10* 
експлозивни компоненти 
(например предпазни 
въздушни възглавници) 

R 13 0,15 

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 

16. 16 01 11* 
Спирачни накладки, 
съдържащи азбест 

R 13 0.1 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1. т.1 от 
ЗУО или комплексно 
разрешителни по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

17. 16 01 12 
Спирачни накладки, различни 
от упоменатите в 16 01 11 

R 13 0,03 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1. т.1 от 
ЗУО или комплексно 
разрешителни по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

18. 16 01 13* Спирачни течности R 13 0,03 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35. ал.1.т.) от 
ЗУО или комплексно 
разрешително по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

19. 16 01 14* 
Антифризни течности, 
съдържащи опасни вещества 

R 13 6 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1. т.1 от 
ЗУО или комплексно 
разрешителни по глава седма, 
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раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

20. 16 01 15 
Антифризни течности, 
различни от упоменатите в 16 
01 14 

R13 3 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1. т.1 от 
ЗУО или комплексно 
разрешителни по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

21. 16 01 16 резервоари за втечнени газове 
R12 (рязане)  
R 13 

6 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1. т.1 от 
ЗУО или комплексно 
разрешителни по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

22. 16 01 19 пластмаси 
R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

150 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1. т.1 от 
ЗУО или комплексно 
разрешителни по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

23. 16 01 20 стъкло 
R12 (сортиране, 
разтрошаване)  
R 13 

60 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1. т.1 от 
ЗУО или комплексно 
разрешителни по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

24. 16 02 11* 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 
HCFC, HFC 

R 12 (разком-
плектоване) R13 

5 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

25. 16 02 13* 

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

R 12 (разком-
плектоване) R13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

26. 16 02 14 

излязло от употреба 
оборудване, различно от 
упоменатото в колове от 16 02 
09 до 1602 13 

R 12 (разком-
плектоване)  
R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

27. 16 06 01* оловни акумулаторни батерии R 13 50 физически и юридически лица 
28. 16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 50 физически и юридически лица 

29. 16 06 04 
алкални батерии (с 
изключение на 16 06 03) 

R 13 1 физически и юридически лица 

30. 16 06 05 други батерии и акумулатори R 13 1 физически и юридически липа 

31. 17 02 02 стъкло 
R 12 (сортиране) 
R 13 

100 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

32. 17 02 03 пластмаса 
R 12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

3 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

33. 19 12 01 хартия и картон 
R12 (сортиране, 
балиране)  
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 

34 19 12 04 пластмаса и каучук 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

4000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35. ал.1, т.1 от 
ЗУО или комплексно 
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разрешително по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на отпадъци 

35. 19 12 05 стъкло 
R 12 (сортиране) 
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 

36. 19 12 08 Текстилни материали 

R12 
(сортиране, 
балиране)  
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 

37. 20 01 01 хартия и картон 

R12 
(сортиране, 
балиране)   
R 13 

500 физически и юридически лица 

38. 20 01 02 стъкло 
R 12 (сортиране)  
R 13 

200 физически и юридически лица 

39. 20 01 11 Текстилни материали 
R12 
(сортиране, 
балиране) R13 

5 физически и юридически лица 

40. 20 01 21* 
флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

R 13 1 физически и юридически лица 

41. 20 01 23* 
излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

R13  1 физически и юридически лица 

42. 20 01 35* 

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

R 12 (разком-
плектоване),  
R 13 

3 000 физически и юридически лица 

43. 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 (разком-
плектоаане), R13 

2 800 физически и юридически лица 

44. 20 01 39 пластмаси 

R12 
(сортиране, 
балира.не) 
R 13 

3 000 физически и юридически лица 

 

3.2.2. 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* X X □ X □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* X X □ X □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 14 X X X X □ □ □ □ □ □ □ 
2001 21* □ □ □ □ X X □ □ □ □ □ 
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20 01 23* X X X X □ X □ □ □ □ □ 
20 01 35* X X X X □ X □ □ □ □ □ 
20 01 36 X X X X □ X □ □ □ □ □ 

 

3.2.3. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1 от ЗУО, 
които ще се третират: 

Код на отпадъка Автомобилни Индустриални Портативни 

съгласно Наредбата батерии и батерии и батерии и 

по чл. 3 от ЗУО акумулатори акумулатори акумулатори 

1 2 3 4 

16 0601* X X □ 
16 06 02* □ X X 
16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 X □ X 
16 06 05 □ X X 
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 

Дейности, 

кодове 

Количество 

(тон/год) 
Произход 

Код Наименование 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране), 
R 13 

100 
физически и юридически 
лица 

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

R 13 2 000 
физически и юридически 
лица 

3. 12 01 02 
Прах и частици от черни 
метали 

R 13 2 000 
физически и юридически 
лица 

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

R 13 1 000 
физически и юридически 
липа 

5. 12 01 04 
Прах и частици от цветни 
метали 

R 13 1 000 
физически и юридически 
лица 

6. 16 01 17 Черни метали 

R 12 
(сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране), R13 

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 R 1 2  на ИУМПС 

7. 16 01 18 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 ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 
(сортиране), R 
13 

2 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически н юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 
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11. 17 04 04 Цинк 
- R 12 
(сортиране), 
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране), 
R 13 

4 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране),  
R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 

R 12 . (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
'балиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

15. 17 04 11 
Кабели, различни от 
упоменатите в 1704 10 

R 13 1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране).  
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 

17. 19 10 02 Отпадъци от цветни метали 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 

18. 19 12 02 Черни метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране).  
R 13 

3 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение по 
чл.35, ал.l,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 

2 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение по 
чл.35, ал.l,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, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране), 
R 13 

4 000 
от физически и юридически 
лица 

 

 

4. Площадка № 4 
4.1 С местонахождение: гр. Левски, област Плевен, община Левски, в Индустриална тона на 

град Левски, в ПИ с идентификатор 43236.401.3162 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Левски ( стар № 2700, квартал 159, парцел V), с обща площ 
9 815 кв.метра. 

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

Дейности, 

кодове 

Количество 

(тон/год) 
Произход 

Код Наименование 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

1 2 3 4 5 

1. 13 02 05* 
нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за зъбни 
предавки 

R 13 6 физически и юридически лица 

2. 13 02 08* 
други моторни, смазочни и 
масла от зъбни предавки 

R 13 6 физически и юридически липа 

3. 15 01 01 
хартиени и картонени 
опаковки 

R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

2 000 физически и юридически лица 

4. 15 01 02 пластмасови опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране) R13 

3 000 физически и юридически лица 

5. 15 01 03 опаковки от дървен материал R 13 
500 
  

физически и юридически лица 

6. 15 01 04 метални опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

3 000 физически и юридически лица 

7. 15 01 05 
композитни/многослойни 
опаковки 

R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

400 физически и юридически лица 

8. 15 01 06 смесени опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

400 физически и юридически лица 

9. 15 01 07 стъклени опаковки 
R 12 (сортиране) 
R 13 

1 000 физически и юридически лица 

10. 15 01 09 текстилни опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

1 физически и юридически лица 

11. 16 01 03 излезли от употреба гуми R 13 120 физически и юридически лица 

12. 16 01 04* 
излезли от употреба превозни 
средства 

R 12 (разком-
плектоване) R13 

3 000 физически и юридически лица 

13. 16 01 06 

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

R 12 (разком-
плектоване, 
рязане)  
R 13 

2 800 

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 ИУМПС 

14. 16 01 07* Маслени филтри R 13 3 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

15. 16 01 10* 
експлозивни компоненти 
(например предпазни 
въздушни възглавници) 

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 

16. 16 01 11* 
Спирачни накладки, 
съдържащи азбест 

R 13 0.1 

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 

17. 16 01 12 
Спирачни накладки, различни 
от упоменатите в 16 01 1 1  

R 13 0,03 

физически и юридически лица 
по смисъла 
на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1, т.1 
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от ЗУО или комплексно 
разрешително по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

18. 16 01 13* Спирачни течности R 13 0.03 

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 

19. 16 01 14* 
Антифризни течности, 
съдържащи опасни вещества 

R 13 
1 
б 

физически и юридически липа 
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 R 1 2  на 
ИУМПС 

20. 16 01 15 
Антифризни течности, 
различни от упоменатите в 
1601 14 

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 

21. 16 01 16 резервоари за втечнени газове 
R12 (рязане)  
R 13 

6 

физически и юридически липа 
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 R 1 2  на 
ИУМПС 

22. 16 01 19 пластмаси 
R12 (сортиране, 
балиране) 
R 13 

150 

физически и юридически липа 
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 R 1 2  на 
ИУМПС 

23. 16 01 20 стъкло 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване) 
R 13 

60 

физически и юридически липа 
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 R 1 2  на 
ИУМПС 

24. 16 02 11* 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглeводороди, 
HCFC, HFC 

R 12 (разком-
плектоване) 
R13 

5 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

25. 16 02 13* 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
опасни компоненти, различно 
от упоменатото в колове от 16 
02 09 до 1602 12 

R 12 (разком-
плектоване) 
R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

26. 16 02 14 
излязло от употреба 
оборудване,  различно от 
упоменатото в кодове от 16 02 

R 12 (разком-
плектоване)  
R13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 
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09 до 16 02 13 
27. 16 06 01* оловни акумулаторни батерии R 13 50 физически и юридически лица 
28. 16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 50 физически и юридически лица 

29. 16 06 04 
алкални батерии (с 
изключение на 16 06 03) 

R13 1 физически и юридически лица 

30. 16 06 05 други батерии и акумулатори R 13 1 физически и юридически липа 

31. 17 02 02 стъкло 
R 12. (сортиране), 
R 13 

100 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

32. 17 02 03 пластмаса 
R 12 (сортиране, 
балиране), 
R13 

3 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

33. 19 12 01 хартия и картон 
R12 (сортиране, 
балиране), 
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 

34. 19 12 04 пластмаса и каучук 
R12 (сортиране, 
балиране),  
R 13 

4 000 

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 

35. 19 12 05 стъкло 
R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение по 
чл.35, ал. 1, т. I от ЗУО или 
комплексно разрешително по 
глава седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 на 
отпадъци 

36. 19 12 08 Текстилни материали 
R12 (сортиране, 
балиране),  
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 

37. 20 01 01 хартия и картон 
R12 (сортиране, 
балиране),  
R 13 

500 физически и юридически лица 

38. 20 01 02 стъкло 
R 12 
(сортиране),  
R 13 

200 физически и юридически лица 

39. 20 01 11 Текстилни материали 
R12 (сортиране, 
балиране),  
R 13 

5 физически и юридически лица 

40. 20 01 21* 
флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

R 13 1 физически и юридически лица 

41. 20 01 23* 
излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

R 13 1 физически н юридически лица 

42. 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 (разком-
плектоване),  
R 13 

3000 физически и юридически лица 

43. 20 01 36 излязло от употреба R 12 (разком- 2 800 физически и юридически лица 
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електрическо и електронно 
оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 2001 
23 и 2001 35 

плсктоване), 
R 13 

44. 20 01 39 пластмаси 
R12 (сортиране, 
балиране),  
R 13  

3 000 физически и юридически лица 

 

  4.2.2.   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 1 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 11 * X X □ X □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
1602 13* X X □ X □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 14 Х X X X □ □ □ □ □ □ □ 
2001 21* □ о □ □ X X □ □ □ □ Х 
20 01 23* X X X X □ X □ □ □ □ Х 
20 01 35* Х X X X □ X □ □ □ □ □ 
20 01 36 X X X X □ X □ □ □ □ □ 

 

4.2.3.   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* X Х □ 
16 06 02* □ X X 
16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 X □ X 
16 06 05 □ X X 
20 01 33* □ □ □ 
20 01 34 □ □ □ 

 

4.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите 
третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

№ Вид на отпадъка Дейности, колове 
Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 
 

 

 

 

 

 
 

 
1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 

R 12(сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране).  
R 13 

100 физически и юридически лица 

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

R 13 2 000 физически и юридически лица 

3. 12 01 02 
Прах и частици от черни 
метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

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

R13 1 000 физически и юридически лица 

5. 12 01 04 Прах и частици от R 13 1 000 физически и юридически лица 
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цветни метали 

6. 16 01 17 Черни метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
рязане, 
уплътняване. 
балиране),   
R 13 

2 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение по 
чл.35, ал.1, т. 1  от ЗУО иди 
комплексно разрешително по 
глава седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 на 
ИУМПС 

7. 16 01 18 Цветни метали 
R 12 (сортиране),  
R 13 

10 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение от 
чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или 
комплексно разрешително по 
глава седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 на 
ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R'12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 

R 12 (сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране),  
R 13 

4 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране),  
R 13 

1 000 
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 1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

R 12 (сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране);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 

17. 19 10 02 
Отпадъци от цветни 
метали 

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 

18. 19 12 02 Черни метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране).  
R 13 

3 000 

физически н 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 R 1 2  на 
отпадъци 

19. 19 12 03 Цветни метали R 12 (сортиране),  2 000 физически и юридически лица 
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R 13 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 R 1 2  на 
отпадъци 

20. 20 01 40 Метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране).    
R 13 

4 000 
от физически и юридически 
лица 

 

5. Площадка № 5 

5.1 С местонахождение: с. Горник, област Плевен, община Червен бряг, местност “Пенков 
остров”, в ПИ № 039014 по ПУП – ПЗР на с. Горник, община Червен бряг, с обща площ  
20 229 кв.метра. 

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

Вид на отпадъка 

 

 

Дейности 
Количество 

 

№ 
Код Наименование кодове 

 

(тон/год.) 

 

 

Произход 

 1 2 3 4 5 

1. 13 02 05* 
нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 

R 13 6 физически и юридически лица 

2. 13 02 08* 
други моторни, смазочни 
и масла за зъбни предавки 

R 13 6 физически и юридически лица 

3. 15 01 01 
хартиени н картонени 
опаковки 

R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

2000 физически и юридически лица 

4. 15 01 02 пластмасови опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране)  
R 13 

3000 физически и юридически лица 

5. 15 01 03 
опаковки от дървен 
материал 

R12 (сортиране)  
R 13 

500 физически и юридически лица 

6. 15 01 04 метални опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране) R 13 

5 000 физически и юридически лица 

7. 15 01 05 
композитни/многослойни 
опаковки 

R12 (сортиране, 
балиране) R 13 

400 физически и юридически лица 

8. 15 01 06 смесени опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране) R 13 

400 физически и юридически лица 

9. 15 01 07 стъклени опаковки 
R 12 (сортиране); 
R 13 

4000 физически и юридически лица 

10. 15 01 09 текстилни опаковки 
R12 (сортиране, 
балиране),  
R 13  

1 физически и юридически липа 

11. 16 01 03 излезли от употреба гуми R 13 500 физически и юридически лица 

12. 16 01 04* 
излезли от употреба 
превозни средства 

R 12 (разком-
плектоване), R13 

3 000 физически и юридически лица 

13. 16 01 06 

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

R 12 (разком-
плектоване, 
рязане), R 13 

2 800 

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 
ИУМПС 

14. 16 01 07* Маслени филтри R 13 3 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

15. 16 01 10* експлозивни компоненти R 13 0,2 физически и юридически лица 



                     гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://www.riew-pleven.org/   Стр. 24 от 51 
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org  

 
 

(например предпазни 
въздушни възглавници) 

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 

16. 16 01 11* 
Спирачни накладки, 
съдържащи азбест 

R 13 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 
ИУМПС 

17. 16 01 12 
Спирачни накладки, 
различни от упоменатите 
в 16 01 11 

R 13 0,2 

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 

18 16 01 13* Спирачни течности R 13 0.03 

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 

19. 16 01 14* 
Антнфризни течности, 
съдържащи опасни 
вещества 

R 13 6 

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 

20. 16 01 15 
Антнфризни течности, 
различни от упоменатите 
в   160114 

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 

21. 16 01 16 
резервоари за втечнени 
газове 

R12 (рязане), 
R 13 

6 

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 

22. 16 01 19 пластмаси 
R12 (сорти-ране,  
балиране),  
R 13 

150 

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 

23. 16 01 20 стъкло R 12 (сортиране, 100 физически и юридически лица 



                     гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А, интернет сайт: http://www.riew-pleven.org/   Стр. 25 от 51 
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711, e-mail: office@riew-pleven.org  

 
 

разтрошаване), R 
13 

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 

24. 16 02 11* 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводоро
ди HCFC, HFC 

R 12 (разком-
плектоване), R13 

5 
физически и юридически липа 
но смисъла на ТЗ 

25. 16 02 13* 

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

R 12 (разком-
плектоване), 
R 13 

1 000 
физически и юридически липа 
по смисъла на ТЗ 

26. 16 02 14 

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

R 12 (разком-
плектоване) 
 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

27. 16 06 01* 
оловни акумулаторни 
батерии 

R 13 1 000 физически и юридически липа 

28. 16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 100 физически и юридически лица 

29. 16 06 04 
алкални батерии (с 
изключение на 16 06 03) 

R 13 1 физически и юридически лица 

30. 16 06 05 
други батерии и 
акумулатори 

R 13 100 физически и юридически лица 

31. 17 02 02 стъкло 
R 12 (сортиране), 
R 15 

100 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

32. 17 02 03 пластмаса 
R 12 (сортиране, 
балиране), R 13 

3 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

33. 19 12 01 хартия и картон 
R12 (сортиране, 
балиране), 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 

34. 19 12 04 пластмаса и каучук 
R12 (сортиране, 
балиране), R 13 

4 000 

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 

35. 19 12 05 стъкло 
R 12 (сортиране);  
R 13 

5 000 

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 

36. 19 12 08 Текстилни материали 
R12 (сортиране, 
балиране); 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 
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37. 20 01 01 хартия и картон 
R12 (сортиране, 
балиране); R 13 

2 000 физически и юридически лица 

38. 20 01 02 стъкло 
R 12 (сортиране) R 
13 

5 000 физически и юридически лица 

39. 20 01 11 Текстилни материали 
R12 (сортиране, 
балиране); R 13 

5 физически и юридически лица 

40. 20 01 21* 
флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

R 13 1 физически и юридически лица 

41. 20 01 23* 

излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводоро
ди 

R 13 1 физически и юридически лица 

42. 20 01 35* 

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

R 12 (разком-
плектоване), 
R 13 

5 000 физически и юридически лица 

43. 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 (раком-
плектоване); 
R 13 

5000 физически и юридически лица 

44. 20 01 39 пластмаси 
R12 
(сортиране, 
балиране); R13 

3 000 физически и юридически лица 

 

5.2.2. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по 
чл.13, ал.1, които ще се третират: 

Категории електрическо н електронно оборудване Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

1 2 3 4 5 5а  7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 11* X X □ Х □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
1602 13* X X □ X □ □ □ □ □ □ □ 
1602 14 X X Х X □ □ □ □ □ □ □ 
2001 21* □ □ □ □ X X □ □ □ □ □ 
20 01 23* X X X X □ X □ □ □ □ □ 
20 01 35* X X X X □ X □ □ □ □ □ 
20 01 36 X X X X □ X □ □ □ □ □ 
 

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

Код на отпадъка Автомобилни Индустриални Портативни 

съгласно Наредбата батерии и батерии н батерии и 

по чл. 3 от ЗУО акумулатори акумулатори акумулатори 

1 2 3 4 

16 06 01* X X □ 
16 06 02* □ X X 
16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 X □ X 
16 06 05 □ X X 
20 01 33* □ □ □ 
20 01 34 □ □ □ 
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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 

Количеств

о 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 
 

 

 

 

 

 
 

 
1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране), 
R 13 

1 000 
физически и юридически 
липа 

2. 1201 01 
Стърготини, стружки и изрезки от 
черни метали 

R 13 10 000 
физически и юридически 
лица 

3. 12 01 02 Пpax и частици от черни метали R 13 2 000 
физически и юридически 
лица 

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

R 13 7 000 
физически и юридически 
лица 

5. 12 01 04 Прах и частици от цветни метали R 13 1 000 
физически и юридически 
лица 

6. 16 01 17 Черни метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране). 
R 13 

5 000 

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 
ИУМПС 

7. 16 01 18 Цветни метали 
R 12 (сортиране),  
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 
ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране),  
R 13 

5 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране). 
R13 

2000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране), 
R 13 

10 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране),  
R 13 

I 000 
физически и юридически 
лица но смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
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 1 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана R 12 (сортиране, 2 000 физически и юридически 
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разделяне, 
уплътняване, 
балиране).  
R 13 

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 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 

18. 19 12 02 Черни метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
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 

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

20. 20 01 40 Метали 

R 12 (сортиране, 
разделяне, 
уплътняване, 
балиране),  
R 13 

6 000 
  

от физически и 
юридически лица 

 

6. Площадка № 6: 

6.1 С местонахождение: гр. Койнаре, област Плевен, община Червен бряг, местност 
"Ивановски път", в ПИ 072027, площ 589 кв.метра. 

6.2 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, Количество Произход 

Код Наименование кодове (тон/год.) 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

1000 
физически и 
юридически лица 

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

R 12 (сортиране),  
R 13 

200 
физически и 
юридически лица 

3. 12 01 02 Прах и частици от черни метали 
R 12 (сортиране),  
R 13 

200 
физически и 
юридически лица 

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

R 12 (сортиране),  
R 13 

100 
физически и 
юридически лица 

5. 12 01 04 Прах и частици от цветни метали 
R 12 (сортиране),  
R 13 

100 
физически и 
юридически лица 

6. 16 01 17 Черни метали R 12 (сортиране, 200 физически и 
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рязане), 
R 13 

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 

7. 16 01 18 Цветни метали 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
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 ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и 
юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и 
юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и 
юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и 
юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

400 
физически и 
юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

100 
физически и 
юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и 
юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

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

R 13 100 
физически и 
юридически лица по 
смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
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 

17. 19 10 02 Отпадъци от цветни метали 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
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 
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на ЗООС за дейност 
R12 на отпадъци 

18. 19 12 02 Черни метали 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

300 

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 
R12 (сортиране, 
рязане),  
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 

20. 20 01 40 Метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

400 
от физически и 
юридически лица 

 

7. Площадка № 7 
7.1 С местонахождение: с.Златна Панега, област Ловеч, община Ябланица, ул. „Стара 

планина" № 58, местност „Стопански двор - площадка 1", ПИ 1-090025, площ 3726 кв.м. 
7.2 Видът (кодът и наименованието), количеството,  произходът на отпадъците  и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 
Вид на отпадъка 

Код Наименование 

Дейности, кодове 

 

 

Количеств

о (тон/г.) 

 

 

Произход 

 

 

№ 

 

 

 
1 2 3 4 5 

1. 15 01 01 
хартиени и картонени 
опаковки 

R12 (сортиране), R 
13 

2 000 
физически и юридически 
лица 

2. 15 01 02 пластмасови опаковки 
R12 (сортиране) 
R 13 

3 000 
физически и юридически 
лица 

3. 15 01 03 опаковки от дървен материал R 13 500 
физически и юридически 
лица . 

4. 15 01 04 метални опаковки 
R12 (сортиране, 
рязане) 
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица 

5. 15 01 05 
композитни/многосло йни 
опаковки 

R12 (сортиране)  
R 13 

400 
физически и юридически 
лица 

6. 15 01 06 смесени опаковки 
R12 (сортиране) 
R 13 

400 
физически и юридически 
лица 

7. 15 01 07 стъклени опаковки 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване)  
R 13 

400 
физически и юридически 
лица 

8. 15 01 09 текстилни опаковки 
R12 
(copтиpaнe),  
R 13 

1 
физически и юридически 
лица 

9. 16 01 03 излезли от употреба гуми R 13 120 
физически и юридически 
лица 

10. 16 01 16 резервоари за втечнени газове 
R12 (рязане)  
R 13 

6 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение по 
чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО или 
комплексно разрешително 
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по глава седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 на 
ИУМПС 

11. 16 01 19 пластмаси 
R12(copтиpaнe), R 
13 

150 

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 20 стъкло 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване)  
R 13 

60 

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 Ина 
ЗООС за дейност R12 на 
ИУМПС 

13. 17 02 02 стъкло 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване)  
R 13 

3 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

14. 17 02 03 пластмаса R12(copтиpaнe) R 13 3 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

15. 19 12 01 хартия и картон R12(copтиpaнe), R13 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 

16. 19 12 04 пластмаса и каучук R12(сортиране), R13 4 000 

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 

17. 19 12 05 стъкло 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване)  
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 

18. 19 12 08 текстилни материали 
R12 (сортиране),  
R 13 

100 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение 
по чл.35, ал.1, т. I от ЗУО 
или комплексно 
разрешително по глава 
седма, раздел II на ЗООС за 
дейност R12 на отпадъци 

19. 20 01 01 хартия и картон 
R12 (сортиране),  
R 13 

500 
физически и юридически 
лица 

20. 20 01 02 стъкло 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване)  
R 13 

200 
физически и юридически 
лица 

21. 20 01 11 текстилни материали 
R12(сортиране),  
R 13 

5 
физически и юридически 
лица 

22. 20 01 39 пластмаси R12 (сортиране),  3 000 физически и юридически 
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R 13 лица 

 

7.3 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/г.) 

Произход 

Код Наименование 
 

 

 

 

 

 
 

 
1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

1 000 
физически и юридически 
лица 

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

R 12 (сортиране),  
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица 

3. 12 01 02 
Прах и частици от черни 
метали 

R 12 (сортиране), 
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица 

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

R 12 (сортиране),  
R 13 

1 000 
физически и юридически 
лица 

5. 12 01 04 
Прах и частици от цветни 
метали 

R 12 (сортиране),  
R 13 

1 000 
физически и юридически 
лица 

6. 16 01 17 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 ИУМПС 

7. 16 01 18 Цветни метали 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
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 ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

2 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

4 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране,   
рязане),  
R 13 

1 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
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 1 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

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 
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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, 
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 

18. 19 12 02 Черни метали 
R 12 (сортиране, 
рязане),  
R 13 

3 000 

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, 
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 

20. 20 01 40 Метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

4 000 
от физически и юридически 
лица 

 

8. Площадка № 8 

8.1 С местонахождение: гр. Гулянци, област Плевен, община Гулянци, Индустриална зона 
ПИ с идентификатор 18099.401.2302 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Гулянци (номер по предходен план XV-1320, кв.1.52), площ 3773 кв.метра 

8.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 
по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

 

Вид на отпадъка 

Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

 

Количеств

о 

(тон/год.) 

Произход 
№ 

1 2 3 4 5 

1. 15 01 01 
хартиени и картонени 
опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

200 
от физически 
и юридически лица 

2. 15 01 02 пластмасови опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

200 
от физически  
и юридически лица 

3. 15 01 03 
опаковки от дървесни 
материали 

код R13 100 
от физически 
 и юридически лица 

4. 15 01 04 метални опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

500 
от физически  
и юридически лица 

5. 15 01 05 
композитни/многослойни 
опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

10 
от физически  
и юридически лица 

6. 15 01 06 смесени опаковки 
код R12 /  
сортиране 

50 
от физически  
и юридически лица 
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балиране/ 
код R13 

7. 15 01 07 стъклени опаковки 
код R12 /сортиране/ 
код R13 

200 
от физически  
и юридически лица 

8. 15 01 09 текстилни опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

0,1 
от физически  
и юридически лица 

9. 16 01 03 излезли от употреба гуми код R13 10 
от физически 
 и юридически лица 

10. 16 01 04 * 
излезли от употреба превозни 
средства 

код R12 
/разкомплектоване/ 
код R13 

300 
от физически 
 и юридически лица 

11. 16 01 06 

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

код R12 
/разкомплектоване/ 
код 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 19 пластмаси 
 код R12 /сортиране, 
балиране/ 
код 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 
ИУМПС 

13. 16 01 20 стъкло 
код R12 /сортиране, 
разтрошаване/  
код 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 
ИУМПС 

14. 16 06 01 * Оловни акумулаторни батерии код R13 100 
физически и 
юридически лица 

15. 16 06 02 * Ni-Cd батерии код R13 50 
физически и  
юридически лица 

16. 
16 06 04 
 

Алкални батерии /с 
изключение на 16 06 03/ 

Код R 13 1 
физически и  
юридически лица 

17. 16 06 05 Други батерии и акумулатори Код R 13 1 
физически и  
юридически лица 

18. 17 02 02 стъкло 
код R12 /сортиране/  
код R13 

100 
физически и  
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

19. 17 02 03 пластмаса 
код R12 /сортиране, 
балиране/ 
код R13 

100 
физически и  
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

20. 19 12 01 хартия и картон 
код R12 / сортиране, 
балиране/ 
код R13 

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 

21. 19 12 04 пластмаса и каучук 
код R12 / сортиране, 
балиране/ 
код R13 

100 

физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение по 
чл.35, ал.1.т.1 от ЗУО или 
комплексно разрешително 
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по глава седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 на 
отпадъци 

22. 19 12 05 стъкло 
код R12 /сортиране/ 
код R13 

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 

23. 19 12 08 текстилни материали 
код R12 / сортиране, 
балиране/ 
код R13 

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 
отпадъци 

24.
  

20 01 01 хартия и картон 
код R12 / сортиране, 
балиране/ 
код R13 

50 
от физически и  
юридически лица 

25. 20 01 02 стъкло 
R12/сортиране/ 
R13 

200 
от физически и 
юридически лица 

26. 20 01 11 текстилни материали 
код R12 / сортиране, 
балиране/ 
код R13 

1 
от физически и  
юридически лица 

27. 20 01 35* 

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

код R12 
/разкомплектоване/ 
код R13 

200 
от физически и  
юридически лица 

28. 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 

код R12 
/разкомплектоване/ 
код R13 

200 
от физически и  
юридически лица 

29. 20 01 39 пластмаси 
код R12 /сортиране, 
балиране/ 
код R13 

50 
от физически и 
 юридически лица 

 

8.2.1. 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 □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 
 

Х Х □ Х □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 14 
 

Х Х Х Х □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 21* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
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20 01 35* 
 

Х Х Х Х □ Х □ □ □ □ □ 

20 01 36 
 

Х Х Х Х □ Х □ □ □ □ □ 

 

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

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни 

батерии и акумулатори 

Индустриални батерии 

и акумулатори 

Портативни 

батерии и акумулатори 

1 2 3 4 

 16 06 01* X X □ 
 16 06 02* □ X X 
 16 06 03* □ □ □ 
 16 06 04 X □ X 
 16 06 05 □ X X 
 20 01 33* □ □ □ 
 20 01 34 □ □ □ 

 
8.3 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 2 3 4 5 

1. 12 01 01 
Стърготини, стружки и 
изрезки от черни метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

2. 12 01 02 
Прах и частици от черни 
метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

3. 12 01 03 
Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

4. 12 01 04 
Прах и частици от цветни 
метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

5. 15 01 07 Стъклени опаковки 
R 12 (сортиране, 
разтрошаване), R 
13 

500 физически и юридически лица 

6. 16 01 17 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 
ИУМПС 

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 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

4 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 
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13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), 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 1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

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 

17. 19 10 02 
Отпадъци от цветни 
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 

18. 19 12 02 Черни метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

3 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал. I, т. 1 
от ЗУО или комплексно 
разрешително по глава седма, 
раздел И на ЗООС за дейност 
R12 на отпадъци 

19. 19 12 03 Цветни 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 

20. 20 01 40 Метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

4 000 
от физически и юридически 
лица 

 

9. Площадка № 9 

9.1 С местонахождение: гр. Плевен, област Плевен, община Плевен, местност „Витска 
елия”, ПИ № 56722.651.506 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен, 
(номер по предходен XIII-11084, кв. 603), площ 500 кв.м. 
9.2 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 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

1000 физически и юридически лица 

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

R 13 1 000 физически и юридически лица 

3. 12 01 02 
Прах и частици от 
черни метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

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

R 13 1 000 физически и юридически лица 

5. 12 01 04 
Прах и частици от 
цветни метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

6. 16 01 17 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 
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от ЗУО или комплексно 
разрешително по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на ИУМПС 

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 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

4 000 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), 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 1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

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 

17. 19 10 02 
Отпадъци от цветни 
метали 

R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

2 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал. I, 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' 

3 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал. 1, т. I 
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, 
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 

20. 20 01 40 Метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

4 000 
от физически и юридически 
лица 

 
 
10.  Площадка № 10 

10.1  С   местонахождение:   гр.   Плевен,   област   Плевен,   община   Плевен,   местност 
„Дюлюмсуза”, кв. „Дружба” , УПИ -XXX -56722.667.606, кв.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Плевен, (стар идентификатор 10072, кв. 1), площ 2310 кв.м. 
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10.2 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, Количество Произход 

Код Наименование кодове (тон/год.) 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 

1. 02 01 10 Метални отпадъци 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

1000 физически и юридически лица 

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

R 13 1 000 физически и юридически лица 

3. 12 01 02 
Прах и частици от черни 
метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

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

R 13 1 000 физически и юридически лица 

5. 12 01 04 
Прах и частици от цветни 
метали 

R 13 1 000 физически и юридически лица 

6. 16 01 17 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 ИУМПС 

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 

8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

200 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

4 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), 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 1 000 
физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 
Отпадъци от желязо и 
стомана 

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 

17. 19 10 02 
Отпадъци от цветни 
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 

18. 19 12 02 Черни метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

3 000 

физически и юридически лица 
по смисъла на ТЗ, притежаващи 
разрешение по чл.35, ал.1, т.1 
от ЗУО или комплексно 
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разрешително по глава седма, 
раздел II на ЗООС за дейност 
R12 на отпадъци 

19. 19 12 03 Цветни 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 

20. 20 01 40 Метали 
R 12 (сортиране, 
рязане), R 13 

4 000 
от физически и юридически 
лица 

 

11. Площадка № 11  

11.1  С местонахождение:  с. Горна Митрополия, област Плевен, община Долна Митрополия, 
УПИ – IV - 1072, кв. 72 по плана на с. Горна Митрополия, площ 2 235 кв.м. 

11.2  Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 
по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 

 

Вид на отпадъка 
Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

Дейности, 

кодове 

   № 

1 2 3 4 5 

1. 13 02 05* 
нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на 
минерална основа 

код R13         1 
от физически 
и юридически лица 

2. 13 02 08* 
други моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки 

код R13 1 
от физически 
и юридически лица 

3. 15 01 01 хартиени и картонени опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

200 
от физически 
и юридически лица 

4. 15 01 02 пластмасови опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

100 
от физически  
и юридически лица 

5. 15 01 03 опаковки от дървесни материали код R13 100 
от физически 
 и юридически лица 

6. 15 01 04 метални опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

500 
от физически  
и юридически лица 

7. 15 01 05 композитни/многослойни опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

10 
от физически  
и юридически лица 

8. 15 01 06 смесени опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

20 
от физически  
и юридически лица 

9. 15 01 07 стъклени опаковки 
код R12 
/сортиране/ 
код R13 

100 
от физически  
и юридически лица 

10. 15 01 09 текстилни опаковки 

код R12 /  
сортиране 
балиране/ 
код R13 

0.1 
от физически  
и юридически лица 

11. 16 01 03 излезли от употреба гуми код R13 10 
от физически 
 и юридически лица 

12. 16 01 04* 
излезли от употреба превозни 
средства 

код R12 
/разкомплекто
ване/ 
код R13 

50 
от физически  
и юридически лица 
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13. 16 01 06 

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

код R12 
/разкомплекто
ване/ 
код 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 

14. 16 01 07* маслени филтри код R13 0,3 
физически 
 и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

15. 16 01 10* 
Експлозивни компоненти (например 
предпазни въздушни възглавници) 

код R13 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 

16. 16 01 11* 
Спирачни накладки, съдържащи 
азбест 

код R13 0,1 

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 

17. 16 01 12 
спирачни накладки, различни от 
упоменатите в 16 01 11 

код R13 0,03 

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 

18. 16 01 13* спирачни течности код R13 0,03 

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 

19. 16 01 14* 
антифризни течности, съдържащи 
опасни вещества 

код R13 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 

20. 16 01 15 
антифризни течности, различни от 
упоменатите в 16 01 14 

код R13 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 

21. 16 01 16 резервоари за втечнени газове 
код R12 
(рязане) R13 

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 
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ЗООС за дейност R12 на 
ИУМПС 

22. 16 01 19 пластмаси 

 код R12 
/сортиране, 
балиране/ 
код R13 

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 

23. 16 01 20 стъкло 

код R12 
/сортиране, 
разтрошаване/  
код R13 

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 

24. 16 02 11* 

Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорфлуровъглеводороди, HCFC, 
HFC 

код R12 
/разкомплекто
ване/ 
код R13 

0,5 
физически  
и юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

25. 16 02 13* 

излязло от употреба оборудване, 
съдържащо опасни компоненти (3), 
различно упоменатото в кодове от 16 
02 09 до 16 02 12 

код R12 
/разкомплекто
ване/ 
код R13 

100 
физически и  
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

26. 
16 02 14 
 

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

код R12 
/разкомплекто
ване/ 
код R13 

100 
физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

27. 16 06 01 * Оловни акумулаторни батерии код R13 50 
физически и 
юридически лица 

28. 16 06 02 * Ni-Cd батерии код R13 50 
физически и  
юридически лица 

29. 16 06 04 
Алкални батерии /с изключение на 16 
06 03/ 

Код R 13 1 
физически и  
юридически лица 

30. 16 06 05 Други батерии и акумулатори Код R 13 1 
физически и  
юридически лица 

31. 17 02 02 стъкло 
код R12 
/сортиране/  
код R13 

100 
физически и  
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

32. 17 02 03 пластмаса 

код R12 
/сортиране, 
балиране/ 
код R13 

100 
физически и  
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

33. 19 12 01 хартия и картон 

код R12 / 
сортиране, 
балиране/ 
код R13 

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 

34. 19 12 04 пластмаса и каучук 

код R12 / 
сортиране, 
балиране/ 
код 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 
отпадъци 

35. 19 12 05 стъкло 
код R12 
/сортиране/ 
код R13 

200 
физически и юридически 
лица по смисъла на ТЗ, 
притежаващи разрешение по 
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чл.35, ал.1.т.1 от ЗУО или 
комплексно разрешително по 
глава седма, раздел II на 
ЗООС за дейност R12 на 
отпадъци 

36. 19 12 08 текстилни материали 

код R12 / 
сортиране, 
балиране/ 
код R13 

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 
отпадъци 

37. 20 01 01 хартия и картон 

код R12 / 
сортиране, 
балиране/ 
код R13 

50 
от физически и  
юридически лица 

38. 20 01 02 стъкло 
R12/сортиране
/ 
R13 

200 
от физически и 
юридически лица 

39. 20 01 11 текстилни материали 

код R12 / 
сортиране, 
балиране/ 
код R13 

1 
от физически и  
юридически лица 

40. 20 01 21* 
флуоресцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак 

код R13 1 
от физически и  
юридически лица 

41. 20 01 23* 
излязло от употреба оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди 

код R13  1 
от физически и  
юридически лица 

42. 20 01 35* 

излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти (3) 

код R12 
/разкомплекто
ване/ 
код R13 

100 
от физически и  
юридически лица 

43. 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 

код R12 
/разкомплекто
ване/ 
код R13 

100 
от физически и  
юридически лица 

44. 20 01 39 пластмаси 

код R12 
/сортиране, 
балиране/ 
код R13 

50 
от физически и 
 юридически лица 

 

11.2.1. 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 □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* Х Х □ Х □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 14 Х Х Х Х □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 21* □ □ □ □ Х Х □ □ □ □ □ 
20 01 23* Х Х Х Х □ Х □ □ □ □ □ 
20 01 35* Х Х Х Х □ Х □ □ □ □ □ 
20 01 36 Х Х Х Х □ Х □ □ □ □ □ 
 

11.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще 
се третират: 
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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* X X □ 
 16 06 02* □ X X 
 16 06 03* □ □ □ 
 16 06 04 X □ X 
 16 06 05 □ X X 
 20 01 33* □ □ □ 
 20 01 34 □ □ □ 

 

11.3. 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 2 3 4 5 

1. 
02 01 10     
 

Метални отпадъци 

R12 /сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране/, R13 

100 
от физически и  
юридически лица 

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

       R13 10 
от физически и  
юридически лица 

3. 12 01 02      
Прах и частици от 
черни  метали 

       R13 10 
от физически и  
юридически лица 

4. 
12 01 03      
 

Стърготини, стружки и 
изрезки от цветни 
метали 
 

       R13 10 
от физически и  
юридически лица 

5. 12 01 04      
Прах и частици от 
цветни метали 

       R13 5 
от физически и  
юридически лица 

6. 16 01 17      Черни метали 

R12 /сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране/, R13 

2000 

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 

7. 16 01 18      Цветни метали 
 R 12    /сортиране/ 
 R13 

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 

8. 17 04 01      
Мед, бронз, месинг 
 

 R 12    /сортиране/ 
R13 

100 

от физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 
 

9. 17 04 02      
Алуминий 
 

R 12    /сортиране/ 
R13 

1000 
от физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03      
Олово 
 

R 12    /сортиране/ 
R13 

1000 
от физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04      
Цинк 
 

R 12    /сортиране/ 
R13 

500 
от физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05      Желязо и стомана  R12 /сортиране, 1000 от физически и 
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 разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране/, R13 

юридически лица 
по смисъла на ТЗ 
 

13.
  

17 04 06      
Калай 
 

R 12    /сортиране/ 
R13 

100 
от физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07      
Смеси от метали 
 

R12 /сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране/, R13 

100 
от физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

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

 R13 100 
от физически и 
юридически лица 
по смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01      
Отпадъци от желязо и 
стомана 

R12 /сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране/, R13 

1000 

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 

 R13 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 

18. 19 12 02      Черни метали 

R12 /сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране/, R13 

1000 

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/ 
R13 

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 

20. 20 01 40      Метали 

 R12 /сортиране, 
разделяне, рязане, 
уплътняване, 
балиране/, R13 

1000 
от физически и  
юридически лица 

 

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

на съоръженията  

• На площадки с №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 11: 

− 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; 

− сортиране и балиране на хартиени и картонени отпадъци в механична преса;  
− сортиране и пресоване на пластмасови отпадъци в механична преса за балиране; 
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− сортиране на стъклени отпадъци на 3 групи: опаковки, линейно стъкло и други; 
− сортиране и газо-кислородно рязане на метален скрап с оксижен. 
Капацитета на съоръженията, разположени на площадките е следния: 
Площадка № 1:  
Ел.кантар -60Т-АТАРК; ел. малък кантар-2Т-АТАРК; преса за хартия ПРЕСОНА, с капацитет 
до  40 т. на ден; преса хидравлична В1334-за капачки -  5 т. на ден; мех.везна-2т.  
Площадка № 2:  
Електронна везна-18х3м - 60 тонна; преса Колмар 5260-100 т/ден; пресножица -60 т/ден;  
ж.п. кантар, собственост на  “Метаком – СЛЗ” АД. 
Площадка № 4:  
преса за хартия-ръчна  - 5 т. дневно; преса балираща за капачки - 5 т. дневно;  
везна електронна 2 Т-PV4-АТАРК; ел.кантар 60 Т-СТ-АТАРК МЕХ  
преса балираща за метал-ЛИНД – 50 т/ ден; 
Площадка № 5:  
Електронна везна-18х3м - 60 тонна;  мех. везна-50 тонна;  преса за хартия-ръчна - 5 т. дневно; 
пресножица - 60 т/ден. 
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 Норд БГ” ЕООД; 

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

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

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

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
3.1. Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
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 (в случай на неактивен лиценз) 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. 
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3.1.3. Предварителното съхраняване и съхраняването на отработените масла и 
отпадъчни нефтопродукти да се извършва на обособени площадки, за които да се 
спзват описаните по-долу условия и да отговаря 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 бъде оборудвани 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; 
− 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: 
−  да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите и 

материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях; 
−  да осигуряват вентилация на въздух;  
− 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. 
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3.1.7. Резервните части и отпадъците от хартия и картон, пластмаса, стъкло, метали 
(които нямат битов характер, от групи 16 01, 19 10, 19 12 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 площадки, които да 

отговарят на следните изисквания: 
− да са с непропусклива повърхност на съответните площадки; 

да разполагат 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 съхраняване 
на части, замърсени с масла; 

− да са снабдени 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 са снабдени 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 площадки, които да 
отговарят на следните изисквания: 

− да са закрити, 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 им да се извършва в затворени контейнери; 
− да са оборудвани 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 
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съдържащи живак. 
4.1.2. Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на 

рециклирането им: 
− отделяне на катализаторите и маслените филтри; 
− 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 Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно 
вещества, които нарушават озоновия слой, приета с Постановление № 326 на Министерския 
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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 юни 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 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 
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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;  
7.2. Най-малко един месец преди изтичане на срока на действие на банковите гаранции 

по чл.69, ал.2 от ЗУО да се предоставят на РИОСВ – гр. Плевен подновени банкови 
гаранции; 

7.3. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършват по безкасов път  
7.4. За всяко прието ИУМПС да се издава удостоверение за разкомплектуването му, 

изгтовено по образец,  определен със заповед на министъра на околната среда и водите и 
съгласуван с министъра на вътрешните работи. 

7.5. 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. 

7.6. 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.  

7.7. 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.    
 

 

 
ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ 

ЗА ДИРЕКТОР НА РИОСВ – ПЛЕВЕН  

съгласно Заповед № РД-133/20.02.2015 г. 
на Министъра на околната среда и водите 
 
 
 
 
 

 


