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Изх. №861 

Гр. Плевен, 26.03. 2015г.  

РЕШЕНИЕ 
 

№ 08-ДО-328-01 от 26.03.2015 г. 

 

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 и т. 5 от Закона за управление на отпадъците  и 

във връзка със заявление с вх. №861/06.02.2015 г., допълнено с вх. №№861/09.02.2015 г., 

861/06.03.2015 г. след писмо изх. №861/17.02.2015 г. на РИОСВ Плевен и констативен протокол 

№№УО-ся-16/17.02.2015 г., УО-ся-15/17.02.2015 г.  на РИОСВ – гр. Плевен 

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

Решение № 08-ДО-328-00 от 29.04.2013 г. 

на „ПЛАМСИ” ООД 

 
ЕИК: 114687121, 

седалище и адрес на управлението: област Плевен, община Белене, гр.Белене, ул. „Любен Кара-

велов” № 47 А,  

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:  

Силвия Петкова Мичева-управител  

служ. тел.: 0885 91 91 85 

електронна поща:plamsi2008@mail.bg 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

A. Заличава се площадка №1 с местонахождение: гр.Белене, област Плевен, община Бе-

лене, ПИ №03366.602.927 с площ 1570 кв.м по плана на гр. Белене. 

Б. Добавя се нова площадка под №1: 

1. Площадка №1: 

1.1 С местонахождение: гр. Белене, област Плевен, община Белене, ул. „Любен Каравелов” № 

47, ПИ с идентификация 03366.602.686 , представляващ УПИ - X - 686, кв. 62 по плана на 

гр. Белене. 

 

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

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

 
Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 



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

 

Стр. 2 от 49 

1. 02 03 04 Материали, негодни за консу-

мация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

10 От физически и 

юридически 

лица 

2. 02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с изк-

лючение на опаковки) 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

50 От физически и 

юридически 

лица 

3. 02 05 01 Материали, негодни за консу-

мация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

10 От физически и 

юридически 

лица 

4. 03 03 08 Отпадъци от сортиране на хар-

тия и картон, предназначени за 

рециклиране 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 R 12  

60 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на Търговс-

кия закон (ТЗ) 

5. 06 03 15* Метални оксиди, съдържащи 

тежки метали 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 R 12  

4 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на Търговс-

кия закон (ТЗ) 

6. 06 03 16 Метални оксиди, различни от 

упоменатите в 06 03 15* 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 R 12  

4 От физически и 

юридически 

лица 

7. 07 02 13 Отпадъци от пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

50 От физически и 

юридически 

лица 

8. 12 01 05 Стърготини стружки и изрезки 

от пластмаса 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

100 От физически и 

юридически 

лица 

9. 12 01 13 Отпадъци от заваряване R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

40 От физически и 

юридически 

лица 

10. 13 01 10* Нехлорирани хидравлични мас-

ла на минерална основа 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

15 От физически и 

юридически 

лица 

11. 13 01 13* Други хидравлични масла R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

1,500 От физически и 

юридически 

лица 

12. 13 02 05* Нехлоринани моторни, смазоч-

ни и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

15 От физически и 

юридически 

лица 

13. 13 02 08* Други моторни смазочни и 

масла за зъбни предавки 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

1,500 От физически и 

юридически 

лица 

14. 15 01 01 Хартиени и картонени опаков-

ки 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

3000 От система за 

разделно съби-

ране на отпа-

дъци от опа-

ковки, от фи-

зически и юри-

дически лица 
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15. 15 01 02 Пластмасови опаковки R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

605 От система за 

разделно съби-

ране на отпа-

дъци от опа-

ковки, от фи-

зически и юри-

дически лица 

16. 15 01 03 Опаковки от дървесни материа-

ли 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

1205 От система за 

разделно съби-

ране на отпа-

дъци от опа-

ковки, от фи-

зически и юри-

дически лица 

17. 15 01 04 Метални опаковки R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

1450 От система за 

разделно съби-

ране на отпа-

дъци от опа-

ковки, от фи-

зически и юри-

дически лица 

18. 15 01 05 Композитни, многослойни опа-

ковки 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

300 От система за 

разделно съби-

ране на отпа-

дъци от опа-

ковки, от фи-

зически и юри-

дически лица 

19. 15 01 06 Смесени опаковки R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

1000 От система за 

разделно съби-

ране на отпа-

дъци от опа-

ковки, от фи-

зически и юри-

дически лица 

20. 15 01 07 Стъклени опаковки R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

2000 От система за 

разделно съби-

ране на отпа-

дъци от опа-

ковки, от фи-

зически и юри-

дически лица 

21. 15 01 09 Текстилни опаковки R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

1035 От система за 

разделно съби-

ране на отпа-

дъци от опа-

ковки, от фи-

зически и юри-

дически лица 

22. 15 01 10* Опаковки съдържащи остатъци 

от опасни вещества или замър-

сени с опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

4 От физически и 

юридически 

лица 

 

23. 15 02 02* Абсорбенти, филтърни матери-

али/вкл. маслени филтри/ не 

упоменати другаде кърпи за 

изтриване и предпазни облекла 

замърсени с опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически 

лица 

 

24. 15 02 03 Абсорбенти, филтърни матери-

али, кърпи за изтриване и пред-

пазни облекла, различни от 

упоменатите в 15 02 02 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически 

лица 

 

25. 16 01 03 Излезли от употреба гуми R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

30 От физически и 

юридически 

лица 
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26. 16 01 04* Излезли от употреба превозни 

средства 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

100 От физически и 

юридически 

лица 

 

27. 16 01 06 Излезли от употреба превозни 

средства, които не съдържат 

течности или други опасни 

компоненти 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

100 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на Търговс-

кия закон (ТЗ), 

притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1.т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС за дей-

ност R12 на 

ИУМПС  

28. 16 01 19 Пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

70 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ  

29. 16 01 20 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

 

40 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ  

30. 16 02 13* Излязло от употреба оборудва-

не, съдържащо опасни компо-

ненти (3), различно от упоме-

натото в кодове 16 02 09 до 16 

02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(разглобяване ) 

5 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ  

31. 16 02 14 Излязло от употреба оборудва-

не, различно от упоменатото в 

кодове от 16 02 09 до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(разглобяване ) 

10 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ  

32. 16 02 15* Отстранени компоненти, отст-

ранени от излязло от употреба 

оборудване 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1.т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС за дей-

ност с ИУЕЕО 
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33. 16 02 16 Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба оборудване 

различни от упоменатите в код 

16 02 15 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

100 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1.т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС за дей-

ност с ИУЕЕО  

34. 16 06 01* Оловно акумулаторни батерии R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

300 От физически и 

юридически 

лица 

 

35. 16 06 02* Ni-Cd батерии R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

200 От физически и 

юридически 

лица 

 

36. 16 06 03* Живак-съдържащи батерии R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

20 От физически и 

юридически 

лица 

 

37. 16 06 04 Алкални батерии и акумулато-

ри (с изключение на 16 06 03*) 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

50 От физически и 

юридически 

лица 

 

38. 16 06 05 Други батерии и акумулатори R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

100 От физически и 

юридически 

лица 

 

39. 17 02 01 Дървесен материал R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране, уп-

лътняване ) 

20 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ 

40. 17 02 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране) 

80 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ 

41. 17 02 03 Пластмаса R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за по-

лагане на някои от дейностите с 

кодове R1 – R 11(сортиране ) 

100 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ 
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42. 19 12 01 Хартия и картон R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

50 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  

43. 19 12 04 Пластмаса и каучук R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

20 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  

44. 19 12 05 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

20 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  

45. 19 12 06* Дървесни материали, съдържа-

щи опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  

46. 19 12 07 Дървесни материали, различни 

от упоменатите в 19 12 06* 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  
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47. 19 12 08 Текстилни материали R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  

48. 19 12 09 Минерали (например пясък, 

камъни) 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

2 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  

49. 19 12 11* Други отпадъци (включително 

смеси от материали) от меха-

нично третиране на отпадъци, 

съдържащи опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

2 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  

50. 19 12 12 Други отпадъци (включително 

смеси от материали) от меха-

нично третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в  19 

12 11* 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1, т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС  

51. 20 01 01 Хартия и картон R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

150 От физически и 

юридически 

лица 

 

52. 20 01 11 Текстилни материали R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

10 От физически и 

юридически 

лица 

 

53. 20 01 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

100 От физически и 

юридически 

лица 

 

54. 20 01 13* Разтворители R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

15 От физически и 

юридически 

лица 
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55. 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

10 От физически и 

юридически 

лица 

 

56. 20 01 23* Излязло от употреба оборудва-

не, съдържащо хлорофлуоро-

въглеводороди 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

5 От физически и 

юридически 

лица 

 

57. 20 01 33* Батерии и акумулатори, вклю-

чени в 16 06 01, 16 06 02 и 06 

06 03, както и несортирани 

батерии и акумулатори, съдър-

жащи такива батерии 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

50 От физически и 

юридически 

лица 

 

58. 20 01 34 Батерии и акумулатори, раз-

лични от упоменатите в 20 01 

33* 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

50 От физически и 

юридически 

лица 

 

59. 20 01 35* Излязло от употреба електри-

ческо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, съдържащо 

опасни компоненти (³) 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

200 От физически и 

юридически 

лица 

 

60. 20 01 36 Излязло от употреба електри-

ческо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 

01 21* и 20 01 23* и 20 01 35* 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

500 От физически и 

юридически 

лица 

 

61. 20 01 39 Пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

200 От физически и 

юридически 

лица 

 

62. 20 02 01 Биоразградими отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

10 От физически и 

юридически 

лица 

63. 20 02 03 Други бионеразградими отпа-

дъци 

R13 Съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейнос-

тите с кодове R1 – R 12 

15 От физически и 

юридически 

лица 

 

1.2.1.  Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 

13, ал. 1, които ще се третират: 

 
Категории електрическо и електронно оборудване Код на отпадъка съг-

ласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 
1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

16 02 14 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 21* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 23* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 35* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 36 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

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

третират: 

 
Код на отпадъка съглас-

но 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 
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 16 06 03* □ X X 

16 06 04 □ X X 

16 06 05 □ X X 

  20 01 33* X X X 

20 01 34 X X X 

 

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

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

 
Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 10      

 

Метални отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане 

) 

500 От физически и 

юридически 

лица 

2. 12 01 01      

 

Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 От физически и 

юридически 

лица 

3. 12 01 02      Прах и частици от черни 

метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане, 

сортиране ) 

30 От физически и 

юридически 

лица 

4. 12 01 03      

 

Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 От физически и 

юридически 

лица 

5. 12 01 04      

 

 

Прах и частици от цветни 

метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

20 От физически и 

юридически 

лица 

6. 16 01 17      

 

Черни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане 

) 

750 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ, притежа-

ващи разреше-

ние по чл.35. ал. 

1. т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на ЗО-

ОС за дейност 

R12 на ИУМПС 
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7. 16 01 18 Цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

450 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ, притежа-

ващи разреше-

ние по чл.35. ал. 

1. т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на ЗО-

ОС за дейност 

R12 на ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз и месинг R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

200 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

300 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

700 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

40 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

20 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 

15. 17 04 10* Кабели, съдържащи масла, 

каменовъглен катран и други 

опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

5 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 

16. 17 04 11 Кабели, различни от упоме-

натите в 17 04 10 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

5 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ 
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17. 19 10 01 Отпадъци от желязо и стома-

на 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

15 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ, притежа-

ващи разреше-

ние по чл.35, 

ал.1, (.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на ЗО-

ОС за дейност 

R12 на отпадъци 

18. 19 10 02 Отпадъци от цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

15 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ, притежа-

ващи разреше-

ние по чл.35, 

ал.1, (.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на ЗО-

ОС за дейност 

R12 на отпадъци 

19. 19 12 02 Черни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ, притежа-

ващи разреше-

ние по чл.35, 

ал.1, (.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на ЗО-

ОС за дейност 

R12 на отпадъци 

20. 19 12 03 Цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и 

юридически 

лица по смисъла 

на ТЗ, притежа-

ващи разреше-

ние по чл.35, 

ал.1, (.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на ЗО-

ОС за дейност 

R12 на отпадъци 

21. 20 01 40 Метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

450 От физически и 

юридически 

лица 

 

В. Добавят се нови отпадъци:  

1. Площадка №2 

 1.1. С местонахождение: с местонахождение: с. Муселиево, област Плевен, община Никопол, 

УПИ-V и VI-1 в кв. 77, по плана  на с. Муселиево, площ 1830 кв.м. 
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1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 

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

 
Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 

1. 02 03 04 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически 

лица 

2. 02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с 

изключение на опаковки) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

20 От физически и 

юридически 

лица 

3. 02 05 01 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически 

лица 

4. 03 03 08 Отпадъци от сортиране на 

хартия и картон, предназна-

чени за рециклиране 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12  

20 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ 

5. 07 02 13 Отпадъци от пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

30 От физически и 

юридически 

лица 

6. 16 01 19 Пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

45 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1.т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС за дей-

ност R12 на 

ИУМПС  

7. 16 01 20 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

20 физически и 

юридически 

лица по смисъ-

ла на ТЗ, при-

тежаващи раз-

решение по 

чл.35, ал.1.т.1 

от ЗУО или 

комплексно 

разрешително 

по глава седма, 

раздел II на 

ЗООС за дей-

ност R12 на 

ИУМПС  

8. 16 02 13* Излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо опасни 

компоненти (3), различно от 

упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

3 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ  
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9. 16 02 14 Излязло от употреба обо-

рудване, различно от упоме-

натото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

5 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ  

10. 17 02 01 Дървесен материал R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране, уплътняване ) 

10 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ 

11. 17 02 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

45 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ 

12. 17 02 03 Пластмаса R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

40 физически и 

юридически 

липа по смисъ-

ла на ТЗ 

13. 20 01 13* Разтворители R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически 

лица 

14. 20 02 01 Биоразградими отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически 

лица 

15. 20 02 03 Други бионеразградими отпа-

дъци 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически 

лица 

 

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

ал. 1, които ще се третират: 

 
Категории електрическо и електронно оборудване Код на отпадъка съг-

ласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 
1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

16 02 14 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 36 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

2. Площадка №3 

 2.1 С местонахождение: с местонахождение: с. Новачене, област Плевен, община Никопол, 

УПИ-XXI-1242, кв. 62 (стар УПИ-XXI-1112, кв. 62)  по плана на с. Новачене, площ 1260 кв.м. 
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2.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по 

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

 
Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 

1. 02 03 04 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

2. 02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с 

изключение на опаковки) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

30 От физически и 

юридически лица 

3. 02 05 01 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

4. 03 03 08 Отпадъци от сортиране на 

хартия и картон, предназна-

чени за рециклиране 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12  

20 физически и 

юридически липа 

по смисъла на ТЗ 

5. 07 02 13 Отпадъци от пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

30 От физически и 

юридически лица 

6. 16 01 19 Пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

50 От физически и 

юридически лица 

 

7. 16 01 20 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

30 От физически и 

юридически лица 

 

8. 16 02 13* Излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо опасни 

компоненти (3), различно от 

упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

4 физически и 

юридически липа 

по смисъла на ТЗ  

9. 16 02 14 Излязло от употреба обо-

рудване, различно от упоме-

натото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

7 физически и 

юридически липа 

по смисъла на ТЗ  

10. 17 02 01 Дървесен материал R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране, уплътняване ) 

10 физически и 

юридически липа 

по смисъла на ТЗ 
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11. 17 02 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

55 физически и 

юридически липа 

по смисъла на ТЗ 

12. 17 02 03 Пластмаса R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

50 физически и 

юридически липа 

по смисъла на ТЗ 

13. 20 01 13* Разтворители  R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

14. 20 02 01 Биоразградими отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

15. 20 02 03 Други бионеразградими отпа-

дъци 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

 

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

ал. 1, които ще се третират: 

 
Категории електрическо и електронно оборудване Код на отпадъка съг-

ласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 
1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

16 02 14 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 23* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 35* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 36 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение №08-ДО-328-00 от 29.04.2013 г. и изда-

вам следното разрешение:  

 

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

1. Площадка №1: 

1.1. С местонахождение: гр. (с.) Белене, област Плевен, община Белене, ул. Любен Каравелов 

№ 47, ПИ с идентификация 03366.602.686 ,УПИ X - 686, кв. 62 по плана на гр. Белене. 

 

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

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

 
Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 
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1 02 03 04 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

10 От физически и 

юридически ли-

ца 

2 02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с 

изключение на опаковки) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

50 От физически и 

юридически ли-

ца 

3 02 05 01 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

10 От физически и 

юридически ли-

ца 

4 

 

 

03 03 08 Отпадъци от сортиране на 

хартия и картон, предназна-

чени за рециклиране 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12  

60 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

Търговския за-

кон (ТЗ) 

5 06 03 15* Метални оксиди, съдържащи 

тежки метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12  

4 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

Търговския за-

кон (ТЗ) 

6 06 03 16 Метални оксиди, различни от 

упоменатите в 06 03 15* 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12  

4 От физически и 

юридически ли-

ца 

7 07 02 13 Отпадъци от пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

50 От физически и 

юридически ли-

ца 

8 12 01 05 Стърготини стружки и изрез-

ки от пластмаса 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

100 От физически и 

юридически ли-

ца 

9 12 01 13 Отпадъци от заваряване R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

40 От физически и 

юридически ли-

ца 

10 13 01 10* Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

15 От физически и 

юридически ли-

ца 

11 13 01 13* Други хидравлични масла R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1,500 От физически и 

юридически ли-

ца 

12 13 02 05* Нехлоринани моторни, сма-

зочни и масла за зъбни пре-

давки на минерална основа 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

15 От физически и 

юридически ли-

ца 

13 13 02 08* Други моторни смазочни и 

масла за зъбни предавки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1,500 От физически и 

юридически ли-

ца 

14 15 01 01 Хартиени и картонени опа-

ковки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

3000 От система за 

разделно съби-

ране на отпадъци 

от опаковки, от 

физически и 

юридически ли-

ца 
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15 15 01 02 Пластмасови опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

605 От система за 

разделно съби-

ране на отпадъци 

от опаковки, от 

физически и 

юридически ли-

ца 

16 15 01 03 Опаковки от дървесни мате-

риали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

1205 От система за 

разделно съби-

ране на отпадъци 

от опаковки, от 

физически и 

юридически ли-

ца 

17 15 01 04 Метални опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

1450 От система за 

разделно съби-

ране на отпадъци 

от опаковки, от 

физически и 

юридически ли-

ца 

18 15 01 05 Композитни, многослойни 

опаковки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

300 От система за 

разделно съби-

ране на отпадъци 

от опаковки, от 

физически и 

юридически ли-

ца 

19 15 01 06 Смесени опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

1000 От система за 

разделно съби-

ране на отпадъци 

от опаковки, от 

физически и 

юридически ли-

ца 

20 15 01 07 Стъклени опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

2000 От система за 

разделно съби-

ране на отпадъци 

от опаковки, от 

физически и 

юридически ли-

ца 

21 15 01 09 Текстилни опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

1035 От система за 

разделно съби-

ране на отпадъци 

от опаковки, от 

физически и 

юридически ли-

ца 

22 15 01 10* Опаковки съдържащи остатъ-

ци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

4 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

23 15 02 02* Абсорбенти, филтърни мате-

риали/вкл. маслени филтри/ 

не упоменати другаде кърпи 

за изтриване и предпазни 

облекла замърсени с опасни 

вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

24 15 02 03 Абсорбенти, филтърни мате-

риали, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, различни 

от упоменатите в 15 02 02 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

25 16 01 03 Излезли от употреба гуми R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

30 От физически и 

юридически ли-

ца 
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26 16 01 04* Излезли от употреба превозни 

средства 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

100 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

27 16 01 06 Излезли от употреба превозни 

средства, които не съдържат 

течности или други опасни 

компоненти 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

100 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

Търговския за-

кон (ТЗ), прите-

жаващи разре-

шение по чл.35, 

ал.1.т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раз-

дел II на ЗООС 

за дейност R12 

на ИУМПС  

28 16 01 19 Пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

70 физически и 

юридически ли-

па по смисъла на 

ТЗ  

29 16 01 20 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

40 физически и 

юридически ли-

па по смисъла на 

ТЗ  

30 16 02 13* Излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо опасни 

компоненти (3), различно от 

упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

5 физически и 

юридически ли-

па по смисъла на 

ТЗ  

31 16 02 14 Излязло от употреба обо-

рудване, различно от упоме-

натото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

10 физически и 

юридически ли-

па по смисъла на 

ТЗ  

32 16 02 15* Отстранени компоненти, отс-

транени от излязло от упот-

реба оборудване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1.т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС за дей-

ност с ИУЕЕО 

33 16 02 16 Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба обо-

рудване различни от упоме-

натите в код 16 02 15 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

100 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1.т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС за дей-

ност с ИУЕЕО  
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34 16 06 01* Оловно акумулаторни бате-

рии 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

300 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

35 16 06 02* Ni-Cd батерии R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

200 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

36 16 06 03* Живак-съдържащи батерии R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

20 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

37 16 06 04 Алкални батерии и акумула-

тори (с изключение на 16 06 

03*) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

50 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

38 16 06 05 Други батерии и акумулатори R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

100 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

39 17 02 01 Дървесен материал R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране, уплътняване ) 

20 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ 

40 17 02 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

80 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ 

41 17 02 03 Пластмаса R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ 

42 19 12 01 Хартия и картон R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

50 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  

43 19 12 04 Пластмаса и каучук R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

20 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  
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44 19 12 05 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

20 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  

45 19 12 06* Дървесни материали, съдър-

жащи опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  

46 19 12 07 Дървесни материали, различ-

ни от упоменатите в 19 12 06* 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  

47 19 12 08 Текстилни материали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  

48 19 12 09 Минерали (например пясък, 

камъни) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

2 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  

49 19 12 11* Други отпадъци (включител-

но смеси от материали) от 

механично третиране на от-

падъци, съдържащи опасни 

вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

2 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  
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50 19 12 12 Други отпадъци (включител-

но смеси от материали) от 

механично третиране на от-

падъци, различни от упомена-

тите в  19 12 11* 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

10 физически и 

юридически ли-

ца по смисъла на 

ТЗ, притежаващи 

разрешение по 

чл.35, ал.1, т.1 от 

ЗУО или комп-

лексно разреши-

телно по глава 

седма, раздел II 

на ЗООС  

51 20 01 01 Хартия и картон R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

150 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

52 20 01 11 Текстилни материали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

10 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

53 20 01 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

100 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

54 20 01 13 Разтворители R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

15 От физически и 

юридически ли-

ца 

55 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

10 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

56 20 01 23* Излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо хлороф-

луоровъглеводороди 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

5 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

57 20 01 33* Батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 01, 16 06 02 

и 06 06 03, както и несорти-

рани батерии и акумулатори, 

съдържащи такива батерии 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

50 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

58 20 01 34 Батерии и акумулатори, раз-

лични от упоменатите в 20 01 

33* 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

50 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

59 20 01 35* Излязло от употреба електри-

ческо и електронно обо-

рудване, различно от упоме-

натото в 20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни компо-

ненти (³) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

200 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

60 20 01 36 Излязло от употреба електри-

ческо и електронно обо-

рудване, различно от упоме-

натото в 20 01 21* и 20 01 23* 

и 20 01 35* 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

500 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

61 20 01 39 Пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

200 От физически и 

юридически ли-

ца 

 

62 20 02 01 Биоразградими отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

10 От физически и 

юридически ли-

ца 

63 20 02 03 Други бионеразградими отпа-

дъци 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

15 От физически и 

юридически ли-

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

равление на отпадъците: 

R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11 (При отсъст-

вие на друг подходящ код R, това може да включва предварителни дейности преди оползотворя-

ването, включително предварителна обработка, като inter alia, разглобяване, сортиране, трошене, 

уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране, преопаковане, разделяне, прегрупи-

ране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 11.) 

 

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 събиране-

то им (Временно съхраняване означава предварително съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от до-

пълнителните разпоредби). 

 

1.3.1.  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 съг-

ласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 
1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

16 02 14 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 21* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 23* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 35* Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 01 36 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

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

третират: 

 
Код на отпадъка съглас-

но 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* □ X X 

16 06 04 □ X X 

16 06 05 □ X X 

  20 01 33* X X X 

20 01 34 X X X 

 

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

ране, 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 
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1. 02 01 10      

 

Метални отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане 

) 

500 От физически и 

юридически лица 

2. 12 01 01      

 

Стърготини, стружки и изрез-

ки от черни метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 От физически и 

юридически лица 

3. 12 01 02      Прах и частици от черни ме-

тали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане, 

сортиране ) 

30 От физически и 

юридически лица 

4. 12 01 03      

 

Стърготини, стружки и изрез-

ки от цветни метали 

 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 От физически и 

юридически лица 

5. 12 01 04      

 

 

Прах и частици от цветни 

метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

20 От физически и 

юридически лица 

6. 16 01 17      

 

Черни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане 

) 

750 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал. 1. т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на 

ИУМПС 

7. 16 01 18 Цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

450 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал. 1. т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на 

ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз и месинг R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

200 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 
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9. 17 04 02 Алуминий R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

300 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

700 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

40 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

20 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

15. 17 04 10* Кабели, съдържащи масла, 

каменовъглен катран и други 

опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

5 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

16. 17 04 11 Кабели, различни от упоме-

натите в 17 04 10 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

5 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

17. 19 10 01 Отпадъци от желязо и стома-

на 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

15 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, (.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 



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

 

Стр. 25 от 49 

18. 19 10 02 Отпадъци от цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

15 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, (.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

19. 19 12 02 Черни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, (.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

20. 19 12 03 Цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, (.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

21. 20 01 40 Метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейнос-

тите с кодове R1 – R 11(рязане) 

450 От физически и 

юридически лица 

 

2.  Площадка №2: 

2.1. С местонахождение: с местонахождение: с. Муселиево, област Плевен, община Никопол, 

УПИ-V и VI-1 в кв. 77, по плана  на с. Муселиево, площ 1830 кв.м. 

 

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

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

Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 

1 02 03 04 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

2 02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с 

изключение на опаковки) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

30 От физически и 

юридически лица 

3 02 05 01 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 
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4 03 03 08 Отпадъци от сортиране на 

хартия и картон, предназна-

чени за рециклиране 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12  

20 физически н юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

5 06 03 15* Метални оксиди, съдържащи 

тежки метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

4 физически н юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

6 06 03 16 Метални оксиди, различни от 

упоменатите в 06 03 15 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

4 физически н юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

7 07 02 13 Отпадъци от пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

30 От физически и 

юридически лица 

8 12 01 05 Стърготини, стружки и изрез-

ки от пластмаса 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

10 От физически и 

юридически лица 

9 12 01 13 Отпадъци от заваряване R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

40 От физически и 

юридически лица 

10 13 01 10* Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

11 13 01 13* Други хидравлични масла R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

0,500 От физически и 

юридически лица 

12 13 02 05* Нехлорирани моторни, сма-

зочни и масла за зъбни пре-

давки на минерална основа 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

13 13 02 08* Други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

0,500 От физически и 

юридически лица 

14 15 01 01 Хартиени и картонени опа-

ковки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

100 От физически и 

юридически лица 

15 15 01 02 Пластмасови опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

100 От физически и 

юридически лица 

16 15 01 03 Опаковки от дървесни мате-

риали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

50 От физически и 

юридически лица 

17 15 01 04 Метални опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

80 От физически и 

юридически лица 
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18 15 01 05 Композитни, многослойни 

опаковки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

5 От физически и 

юридически лица 

19 15 01 06 Смесени опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

5 От физически и 

юридически лица 

20 15 01 07 Стъклени опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

50 От физически и 

юридически лица 

21 15 01 09 Текстилни опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

5 От физически и 

юридически лица 

22 15 01 10* Опаковки съдържащи остатъ-

ци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

4 От физически и 

юридически лица 

23 16 01 03 Излезли от употреба гуми R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически лица 

24 16 01 19 Пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

50 физически н юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

25 16 01 20 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

30 физически н юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

26 16 02 13* Излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо опасни 

компоненти (3), различно от 

упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

 физически н юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

27 16 02 14 Излязло от употреба обо-

рудване, различно от упоме-

натото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

 физически н юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 
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28 16 02 15* Опасни компоненти, отсране-

ни от излязло от употреба 

оборудване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност с ИУЕЕО 

29 16 02 16 Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба обо-

рудване, различни от упоме-

натите в код 16 02 15. 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност с ИУЕЕО 

30 16 06 01* Оловно акумулаторни бате-

рии 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

300 От физически и 

юридически лица 

31 16 06 02* Ni-Cd акумулатори R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

200 От физически и 

юридически лица 

32 16 06 03* Живак-съдържащи батерии R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

20 От физически и 

юридически лица 

33 16 06 04 Алкални батерии /с изключе-

ние на 16 06 03/ 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

50 От физически и 

юридически лица 

34 16 06 05 Други батерии и акумулатори R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

100 От физически и 

юридически лица 

35 17 02 01 Дървесен материал R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране, уплътняване ) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

36 17 02 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

45 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

37 17 02 03 Пластмаса R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

40 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 
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38 19 12 01 Хартия и картон R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

39 19 12 04 Пластмаса и каучук R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

40 19 12 05 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

41 19 12 06* Дървесни материали, съдър-

жащи опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

42 19 12 07 Дървесни материали, различ-

ни от упоменатите в 19 12 06 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 
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43 19 12 08 Текстилни материали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

44 19 12 09 Минерали (например пясък, 

камъни) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

45 19 12 11* Други отпадъци (включител-

но смеси от материали) от 

механично третиране на от-

падъци, съдържащи опасни 

вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

46 19 12 12 Други отпадъци (включител-

но смеси от материали) от 

механично третиране на от-

падъци, различни от упомена-

тите в 19 12 11 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

2 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

47 20 01 01 Хартия и картон R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически лица 

48 20 01 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически лица 

49 20 01 11 Текстилни материали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

5 От физически и 

юридически лица 

50 20 01 13* Разтворители  R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

51 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци съдържащи живак. 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически лица 
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52 20 01 23* Излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо хлороф-

луоровъглеводороди 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

5 От физически и 

юридически лица 

53 20 01 33*  Батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 01, 16 06 02 

или 16 06 03, както и несор-

тирани батерии и акумулато-

ри, съдържащи такива бате-

рии 

Батерии и акумулатори, вклю-

чени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 

06 03, както и несортирани 

батерии и 

50 От физически и 

юридически лица 

54 20 01 34 Батерии и акумулатори раз-

лични от упоменатите в 20 01 

33 

Батерии и акумулатори, вклю-

чени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 

06 03, както и несортирани 

батерии и 

50 От физически и 

юридически лица 

55 20 01 35* Излязло от употреба електри-

ческо и електронно обо-

рудване, различно от упоме-

натото в 20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни компо-

ненти (3) 

Батерии и акумулатори, вклю-

чени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 

06 03, както и несортирани 

батерии и 

200 От физически и 

юридически лица 

56 20 01 36 Излязло от употреба електри-

ческо и електронно обо-

рудване, различно от упоме-

натото в 20 01 21 и 20 01 23 и 

20 01 35 

Излязло от употреба електри-

ческо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, съдържащо 

опасни компоненти (3) 

200 От физически и 

юридически лица 

57 20 01 39 Пластмаси Излязло от употреба електри-

ческо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, съдържащо 

опасни компоненти (3) 

20 От физически и 

юридически лица 

58 20 02 01 Биоразградими отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

59 20 02 03 Други бионеразградими отпа-

дъци 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От 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 и електронно оборудване Код на отпа-

дъка съгласно 

Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 14 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 21* х х х х х х х х х х х 

20 01 23* х х х х х х х х х х х 

20 01 35* х х х х х х х х х х х 

20 01 36 х х х х х х х х х х х 

 

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

третират: 

 
Код на отпадъка съгласно 

Наредбата по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и акумулатори 
Индустриални батерии и 

акумулатори 
Портативни  

батерии и акумулатори 

1 2 3 4 

 16 06 01* х х □ 

 16 06 02* □ х х 

 16 06 03* □ х х 
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16 06 04 □ х х 

16 06 05 □ х х 

  20 01 33* х х х 

 20 01 34 х х х 

 

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

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

 
Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 

1.    02 01 10      

 

Метални отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане ) 

30 От физически и 

юридически лица 

2. 12 01 01      

 

Стърготини, стружки и изрез-

ки от черни метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 От физически и 

юридически лица 

3. 12 01 02      Прах и частици от черни ме-

тали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане, 

сортиране ) 

3 От физически и 

юридически лица 

4. 12 01 03      

 

Стърготини, стружки и изрез-

ки от цветни метали 

 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 От физически и 

юридически лица 

5. 12 01 04      

 

 

Прах и частици от цветни 

метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

4 От физически и 

юридически лица 

6. 16 01 17      

 

Черни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане ) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на 

ИУМПС 
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7. 16 01 18 Цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на 

ИУМПС 

8. 17 04 01 Мед, бронз и месинг R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

9. 17 04 02 Алуминий R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

25 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

4 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

15. 17 04 11 Кабели, различни от упоме-

натите в 17 04 10 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 
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16. 19 10 01 Отпадъци от желязо и стома-

на 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

17. 19 10 02 Отпадъци от цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

5 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

18. 19 12 02 Черни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

19. 19 12 03 Цветни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

20. 20 01 40 Метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

250 От физически и 

юридически лица 

 

3. Площадка №3 

3.1. С местонахождение: с местонахождение: с. Новачене, област Плевен, община Никопол, 

УПИ-XXI-1242, кв. 62 (стар УПИ-XXI-1112, кв. 62)  по плана на с. Новачене, площ 1260 кв.м. 

  

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

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

 
№ Вид на отпадъка  Дейности, Количество Произход 
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Код Наименование кодове  

 

(тон/год.)   

1 2 3 4 5 

1 02 03 04 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

2 02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с 

изключение на опаковки) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

20 От физически и 

юридически лица 

3 02 05 01 Материали, негодни за кон-

сумация или преработване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

4 03 03 08 Отпадъци от сортиране на 

хартия и картон, предназна-

чени за рециклиране 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12  

20 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

5 06 03 15* Метални оксиди, съдържащи 

тежки метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

2 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

6 06 03 16 Метални оксиди, различни от 

упоменатите в 06 03 15 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

2 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

7 07 02 13 Отпадъци от пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

30 От физически и 

юридически лица 

8 12 01 05 Стърготини, стружки и изрез-

ки от пластмаса 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

10 От физически и 

юридически лица 

9 12 01 13 Отпадъци от заваряване R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

40 От физически и 

юридически лица 

10 13 01 10* Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

11 13 01 13* Други хидравлични масла R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

0,500 От физически и 

юридически лица 

12 13 02 05* Нехлорирани моторни, сма-

зочни и масла за зъбни пре-

давки на минерална основа 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

13 13 02 08* Други моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 R 12 

0,500 От физически и 

юридически лица 

14 15 01 01 Хартиени и картонени опа-

ковки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

100 От физически и 

юридически лица 

15 15 01 02 Пластмасови опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

100 От физически и 

юридически лица 
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16 15 01 03 Опаковки от дървесни мате-

риали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

50 От физически и 

юридически лица 

17 15 01 04 Метални опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

80 От физически и 

юридически лица 

18 15 01 05 Композитни, многослойни 

опаковки 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

5 От физически и 

юридически лица 

19 15 01 06 Смесени опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

5 От физически и 

юридически лица 

20 15 01 07 Стъклени опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

50 От физически и 

юридически лица 

21 15 01 09 Текстилни опаковки R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

5 От физически и 

юридически лица 

22 15 01 10* Опаковки съдържащи остатъ-

ци от опасни вещества или 

замърсени с опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

2 От физически и 

юридически лица 

23 16 01 03 Излезли от употреба гуми R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически лица 

24 16 01 04* Излезли от употреба превозни 

средства 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разкомплектоване) 

10 От физически и 

юридически лица 
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25 16 01 06 Излезли от употреба превозни 

средства, които не съдържат 

течности или други опасни 

компоненти 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разкомплектоване) 

50 юридически липа 

по смисъла 

на ТЗ, притежава-

щи разрешение по 

чл.35, ал. 1, т. 1 от 

ЗУО или комплек-

сно разрешително 

по глава седма, 

раздел II на ЗООС 

за дейност R12 на 

ИУМПС 

26 16 01 19 Пластмаси R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

45 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

27 16 01 20 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

20 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

28 16 02 13* Излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо опасни 

компоненти (3), различно от 

упоменатото в кодове 16 02 

09 до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

4 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ  

29 16 02 14 Излязло от употреба обо-

рудване, различно от упоме-

натото в кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(разглобяване ) 

7 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ  

30 16 02 15* Опасни компоненти, отстра-

нени от излязло от употреба 

оборудване 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност с ИУЕЕО 

31 16 02 16 Компоненти, отстранени от 

излязло от употреба обо-

рудване, различни от упоме-

натите в код 16 02 15. 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35, 

ал.1.т. 1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност с ИУЕЕО 

32 16 06 01* Оловно акумулаторни бате-

рии 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

300 От физически и 

юридически лица 

33 16 06 02* Ni-Cd акумулатори R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

200 От физически и 

юридически лица 
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34 16 06 03* Живак-съдържащи батерии R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

20 От физически и 

юридически лица 

35 16 06 04 Алкални батерии /с изключе-

ние на 16 06 03/ 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

50 От физически и 

юридически лица 

36 16 06 05 Други батерии и акумулатори R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

100 От физически и 

юридически лица 

37 17 02 01 Дървесен материал R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране, уплътняване ) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

38 17 02 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране) 

55 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

39 17 02 03 Пластмаса R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 

12(сортиране) 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

40 19 12 01 Хартия и картон R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

41 19 12 04 Пластмаса и каучук R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 
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42 19 12 05 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

43 19 12 06* Дървесни материали, съдър-

жащи опасни вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

44 19 12 07 Дървесни материали, различ-

ни от упоменатите в 19 12 06 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

45 19 12 08 Текстилни материали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

3 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

46 19 12 09 Минерали (например пясък, 

камъни) 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 
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47 19 12 11* Други отпадъци (включител-

но смеси от материали) от 

механично третиране на от-

падъци, съдържащи опасни 

вещества 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

48 19 12 12 Други отпадъци (включител-

но смеси от материали) от 

механично третиране на от-

падъци, различни от упомена-

тите в 19 12 11 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

2 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение по чл.35. 

ал.1, т.1 от ЗУО 

или комплексно 

разрешително по 

глава седма, раздел 

II на ЗООС за дей-

ност R12 на отпа-

дъци 

49 20 01 01 Хартия и картон R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически лица 

50 20 01 02 Стъкло R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически лица 

51 20 01 11 Текстилни материали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

5 От физически и 

юридически лица 

52 20 01 13* Разтворители  R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

53 20 01 21* Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци съдържащи живак. 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

10 От физически и 

юридически лица 

54 20 01 23* Излязло от употреба обо-

рудване, съдържащо хлороф-

луоровъглеводороди 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

 

5 От физически и 

юридически лица 

55 20 01 33*  Батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 01, 16 06 02 

или 16 06 03, както и несор-

тирани батерии и акумулато-

ри, съдържащи такива бате-

рии 

Батерии и акумулатори, вклю-

чени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 

06 03, както и несортирани 

батерии и 

50 От физически и 

юридически лица 

56 20 01 34 Батерии и акумулатори раз-

лични от упоменатите в 20 01 

33 

Батерии и акумулатори, вклю-

чени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 

06 03, както и несортирани 

батерии и 

50 От физически и 

юридически лица 

57 20 01 35* Излязло от употреба електри-

ческо и електронно обо-

рудване, различно от упоме-

натото в 20 01 21 и 20 01 23, 

съдържащо опасни компо-

ненти (3) 

Батерии и акумулатори, вклю-

чени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 

06 03, както и несортирани 

батерии и 

200 От физически и 

юридически лица 
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58 20 01 36 Излязло от употреба електри-

ческо и електронно обо-

рудване, различно от упоме-

натото в 20 01 21 и 20 01 23 и 

20 01 35 

Излязло от употреба електри-

ческо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, съдържащо 

опасни компоненти (3) 

200 От физически и 

юридически лица 

59 20 01 39 Пластмаси Излязло от употреба електри-

ческо и електронно оборудване, 

различно от упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23, съдържащо 

опасни компоненти (3) 

20 От физически и 

юридически лица 

60 20 02 01 Биоразградими отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

61 20 02 03 Други бионеразградими отпа-

дъци 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

5 От физически и 

юридически лица 

 

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

ал. 1, които ще се третират: 

 
Категории електрическо и електронно оборудване Код на отпа-

дъка съг-

ласно На-

редбата по 

чл. 3 от ЗУО 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 13* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 14 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 21* х х х х х х х х х х х 

20 01 23* х х х х х х х х х х х 

20 01 35* х х х х х х х х х х х 

20 01 36 х х х х х х х х х х х 

 

3.2.2. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, 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* □ х х 

16 06 04 □ х х 

16 06 05 □ х х 

  20 01 33* х х х 

 20 01 34 х х х 

 

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

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

Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 
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1.    02 01 10      

 

Метални отпадъци R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане ) 

30 От физически и 

юридически лица 

2. 12 01 01      

 

Стърготини, стружки и изрез-

ки от черни метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 От физически и 

юридически лица 

3. 12 01 02      Прах и частици от черни ме-

тали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане, 

сортиране ) 

3 От физически и 

юридически лица 

4. 12 01 03      

 

Стърготини, стружки и изрез-

ки от цветни метали 

 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

100 От физически и 

юридически лица 

5. 12 01 04      

 

 

Прах и частици от цветни 

метали 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 

11(сортиране ) 

5 От физически и 

юридически лица 

6. 16 01 17      

 

Черни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане ) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение 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 R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение 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 и месинг R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 
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9. 17 04 02 Алуминий R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

50 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

10. 17 04 03 Олово R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

11. 17 04 04 Цинк R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

12. 17 04 05 Желязо и стомана R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

25 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

13. 17 04 06 Калай R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

4 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

14. 17 04 07 Смеси от метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

15. 17 04 11 Кабели, различни от упоме-

натите в 17 04 10 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

1 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ 

16. 19 10 01 Отпадъци от желязо и стома-

на 

R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение 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 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

5 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение 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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18. 19 12 02 Черни метали R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение 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 R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

10 физически и юри-

дически лица по 

смисъла на ТЗ, 

притежаващи раз-

решение 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 R13 Съхраняване на отпадъци 

до извършване на някоя от дей-

ностите с кодове R1 – R 12 

R 12 Размяна на отпадъци за 

полагане на някои от дейности-

те с кодове R1 – R 11(рязане) 

250 От физически и 

юридически лица 

 

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

съоръженията  

• Площадка №1 с местонахождение: гр. Белене, област Плевен, община Белене, ул. Любен 

Каравелов №47, ПИ с идентификация 03366.602.686, представляващ УПИ - X - 686, кв. 62 по 

плана на гр. Белене: 

–  събиране, съхраняване и сортиране на хартиени, пластмасови, стъклени, метални опаковки и 

опаковки от дървесни материали; 

− съхраняване и рязане на отпадъци от заваряване; 

− събиране и съхраняване на  излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване, не-

годни за употреба батерии и акумулатори;  

− съхраняване, без разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 

− събиране и съхраняване на отпадъци от  излезли от употреба моторни превозни средства;  

− събиране и съхраняване на  отработени масла; 

– събиране, съхраняване, предварително третиране(рязане, сортиране)  на отпадъци от черни и 

цветни метали; 

• Площадка №2 с местонахождение: с. Муселиево, община Никопол, област Плевен, УПИ-V-1 

и VІ-1, кв.77 по плана на с.Муселиево 

− събиране, съхраняване и сортиране на хартиени, пластмасови, стъклени, метални опаковки и 

опаковки от дървесни материали; 

− съхраняване и рязане на отпадъци от заваряване; 

− събиране и съхраняване на  излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване, не-

годни за употреба батерии и акумулатори;  

− събиране и съхраняване на  отработени масла; 

– събиране, съхраняване, предварително третиране(рязане, сортиране)  на отпадъци от черни и 

цветни метали; 
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• Площадка №3  с местонахождение: с. Новачене, община Никопол, област Плевен, УПИ-

ХХІ-1242, кв. 62 (стар УПИ-ХХІ-1112, кв. 62) по плана на с.Новачене 

− съхраняване и рязане на отпадъци от заваряване; 

− събиране и съхраняване на  излязло от употреба  електрическо и електронно оборудване, не-

годни за употреба батерии и акумулатори;  

− съхраняване, без разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства 

− събиране и съхраняване на отпадъци от  излезли от употреба моторни превозни средства;  

− събиране и съхраняване на  отработени масла; 

– събиране, съхраняване, предварително третиране(рязане, сортиране)  на отпадъци от черни и 

цветни метали. 

 

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 превантивни-

те мерки в съответствие с Авариен план на „Пламси” ООД. 

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

извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО 

за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва: 

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

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

• регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за 

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

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

2, т. 3-5 от ЗУО. 

3. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

- Техническите параметри на площадката за извършване на дейности с ОЧЦМ да отговарят 

на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 1 и наредбите за съответния вид масово разпростра-

нени отпадъци по чл. 13, ал. 1 от ЗУО.  

- Лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, са длъжни да осигурят на всяка площадка 24-часово 

видеонаблюдение в едномесечен срок от получаване на разрешението или неговото допълнение 

с нова/и площадки и да съхраняват записите 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. 

3.1.1. Съхраняването на излезли от употреба МПС да се извършва на обособена площадки, 

които да отговарят на следните изисквания: 

− да са с непропусклива повърхност; 

− да разполагат със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за обезмасля-

ване или да се съхраняват под навес; 

− да разполага с необходимите съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни 

води, в съответствие със Закона за водите (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове по прила-

гането му. 

3.1.2. Предварителното съхраняване на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти 

получени в резултат от разкомлектоване на ИУМПС да се извършва на обособена 
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площадка, за която да се спазват описаните по-долу условия и да отговаря на следните 

изисквания: 

− проектирането, изграждането, преустройството, реконструирането и модернизацията на пло-

щадките 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 изисквани-

ята и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО и при наличие на следните минимални технически изиск-

вания: 

− 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 отработени-

те масла и отпадъчните нефтопродукти; 

− да разполагат с налични количества сорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничава-

не на евентуални разливи; 

− да са оборудвани със съоръжения за отстраняване на отработените масла и отпадъчните неф-

топродукти 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 тях-

ното регенериране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

Приемателните резервоари и съдове за събиране, включително за разделно събиране и съхранява-

не 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. 

3.1.3. Предварителното съхраняване и съхраняването на негодните за употреба батерии 

и акумулатори да се извършва на площадка, която да отговаря на следните изисквания: 

− да е разположена върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие; 

− да е закрита 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 мате-

риалът, 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“. 
 

3.1.4. Съхраняването на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване да се 

извършва на площадка, за която да са изпълнени следните изисквания: 

− да е с непропускливо покритие и да е оборудвана със съоръжение за събиране на разливи и 

където е целесъобразно, с утаители и съоръжение за обезмасляване; 

− да е снабдена с навес или съхраняването на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери;  

− да е оборудвана с везни за измерване на теглото на приеманото и предаваното ИУЕЕО. 
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3.1.5. Съхраняването на излезлите от употреба автомобилни гуми да става на площадка, за 

която са изпълнени изискванията на Наредба № Із-197 за строително - технически правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

3.1.6. Резервните части и отпадъците от пластмаса, стъкло, метали (които нямат битов ха-

рактер, от групи  02 01, 15 01, 16 01, 17 04, 19 10, 19 12 и др). да се съхраняват разделно в кон-

тейнери на обособени участъци. 
 

3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

3.2.1. Предварителното третиране на ИУМПС да се извършва на площадка, която да отго-

варят на следните изисквания: 

− да е с непропусклива повърхност на съответната площадка; 

да разполага със съоръжения за събиране на разливи, утаители и съоръжения за обезмаслява-

не; 

− да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, получени при разком-

плектоване на ИУМПС, включително складове с непропусклив под за съхраняване на части, 

замърсени с масла; 

− да е снабдена с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни батерии, филтри и 

кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили; 

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

ИУМПС; 

− да са налице подходящи резервоари или други съдове за разделно съхраняване на течности от 

ИУМПС, като горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии, трансмисионни масла, 

хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от клима-

тични инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС; 

− да е снабдена със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, в съот-

ветствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; 

да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при разкомплектуването гу-

ми с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожари при натрупването на по-

големи количества. 
 

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 възг-

лавници); 

− отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от преда-

вателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, 

спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържа-

щи се в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните компонен-

ти; 

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

живак. 

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

им: 

− отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

− 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), 
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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 разкомплектоват 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 Наредба-

та 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 шреди-

ране;  

− 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 разкомплектоване на ИУМПС компоненти и материали, се разделят на под-

лежащи 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. 
 

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 дей-

ностите 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 електрон-

ната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, же-

лезния път, включително осигурителните, сигнализационните и съобщителните съоръжения и 

всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната инфраструктура като път-

ни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или воднонапо-

ителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници или части или елемен-

ти от тях, се извършва само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при 

чиято дейност се образуват, и въз основа на сключен писмен договор; 

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

за произход; 

6.3. При сключване на договори и/или приемане на сертификати или декларации, да се изисква 

вписването на всички данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък 
 

7. Други условия: 

7.1. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 

69, ал. 2 от ЗУО да се предостави на РИОСВ, гр. Плевен подновена банкова гаранция.                                 

7.2. Да не се приемат ОЧЦМ от физически лица, освен в случаите по чл. 39, ал. 3 от ЗУО; 

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

образец,  определен със заповед на министъра на околната среда и водите и съгласуван с ми-

нистъра 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 разкомплекту-

ването им.  

7.7. При предаване и приемане на ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред, както и при преда-

ване 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. Деклараци-

ята 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 Админист-

ративнопроцесуалния 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 

 
 

 

  

 

 


