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                                                                 Образец № 1 

  Съгласно чл. 71, ал. 1 от    ЗУО 
 

 

   Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.СМОЛЯН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 11-ДО-237-00 от 30.06.2017 г. 

 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № КПД-06-244 от 12.06.2017 г.  

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ”ЕООД 

 

ЕИК: 204454625 

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, гр.София, район 

Младост, бл.428, вх.1, ет.5, ап.20 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: ГЕОРГИ 

БУНЕВ – УПРАВИТЕЛ 

лице за контакти: МАРИЯ АТАНАСОВА 

служ. тел.: 0877/988 506 

факс: 02/973 32 34 

електронна поща: m.atanasova@elera.bg  

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

 

1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: гр. Рудозем, област Смолян, община Рудозем, ул. «Хан Аспарух», 

УПИ №ІV, поземлен имот с идентификатор 63207.504.338, кв.11  по кадастралната 

карта на гр.Рудозем с  площ 1 760 кв.м. 
 

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

по третиране са посочени в следната таблица: 

 

 

№ 

Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

 

Количеств

о 

(тон/год.) 

 

Произход Код Наименование 

1 2 3 4 5 

mailto:m.atanasova@elera.bg
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1.  15 01 01 хартиени и 

картонени опаковки  

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11  

(сортиране, уплътняване 

балиране) 

 

 

2 000 

 

от физически и 

юридически лица  

2.  15 01 02 пластмасови 

опаковки 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1z – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11  

(сортиране, уплътняване 

балиране) 

 

 

2 000 

 

от физически и 

юридически лица  

3.  15 01 03 опаковки от 

дървесни 

материали 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

100 

 

от физически и 

юридически лица  

 

4.  15 01 04 метални опаковки R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11 

(сортиране, уплътняване 

балиране) 

 

 

2 000 

 

 

от физически и 

юридически лица  
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5.  15 01 07 стъклени опаковки R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11  

(сортиране) 

 

 

2 000 

 

от физически и 

юридически лица 

6.  16 01 03 излезли от 

употреба гуми 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

 

200 

 

от физически и 

юридически лица  

 

7.  16 01 04* излезли от употреба 

превозни средства 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им; 

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11  

(разкомплектоване, рязане) 

 

1 000 

 

от физически и 

юридически лица  

8.  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 дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11  

(разкомплектоване, рязане) 

 

 

200 

 

От физически и 

юридически 

лица, по смисъла 

на ТЗ, 

притежаващи 

разрешение по 

чл. 35, ал. 1, т. 1  

от ЗУО  или 

Комплексно 

разрешително по 

реда на глава 

седма, раздел II 

от ЗООС за 

дейност с код 

R12 с ИУМПС 
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9.  16 02 11* излязло от 

употреба 

оборудване, 

съдържащо 

флуорохлоровъгле

роди, 

флуорохлоровъгле

водороди (HCFС), 

флуорoвъглеводор

оди (HFC) 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им; 

 

100 

От физически и 

юридически лица 

10.  16 02 13* излязло от 

употреба 

оборудване, съдър-

жащо опасни 

компо-ненти (3), 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

до 16 02 12 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им; 

 

 

200 

 

от физически  

и юридически 

лица 

11.  16 02 14 излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

до 16 02 13 

 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

 

1000 

 

от физически  

 и юридически 

лица  

 

12.  16 02 15 * опасни 

компоненти, 

отстранени от 

излязло 

от употреба 

оборудване 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им; 

50 от физически  

13.  16 02 16 компоненти, 

отстранени от 

излязло от 

употреба 

оборудване, 

различни от 

посочените в 

код 16 02 15 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им; 

500  и юридически 

лица  

14.  16 06 01* оловни 

акумулаторни 

батерии 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

1000 

 

 

 

от физически и 

юридически лица 
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15.  16 06 02 * Ni - Cd батерии R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

200 

 

 

 

от физически и 

юридически лица 

 

16.  16 06 03* батерии, 

съдържащи живак 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

50 

 

 

 

от физически и 

юридически лица 

 

17.  16 06 04 алкални батерии  

(с изключение на  

16 06 03) 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

 

200 

 

 

от физически и 

юридически лица 

 

18.  16 06 05 други батерии и 

акумулатори 

 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

400 

 

от физически и 

юридически лица 

 

 

19.  16 08 01 отработени катали-

затори, съдържащи 

злато, сребро, 

рений, родий, 

паладий,  иридий 

или платина  (с 

изключение на 16 

08 07) 

 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

10 

 

 

 

 

от физически и 

юридически лица  

20.  16 08 03 отработени 

катализатори, 

съдържащи 

преходни метали 

или съединения на 

преходните 

метали, които не са 

упоменати другаде 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им; 

0,5 от физически 

и юридически лица   
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21.  19 12 01 хартия и картон R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11  

(сортиране, уплътняване 

балиране) 

 

1 000 

 

от физически 

и юридически лица  

по смисъла на ТЗ  

 

22.  19 12 04 пластмаса и каучук R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11 

(сортиране, уплътняване 

балиране) 

 

1 000 

от физически 

и юридически лица  

по смисъла на ТЗ  

 

23.  19 12 11* други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11 

(сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

300 от физически 

и юридически лица  

по смисъла на ТЗ  

 

24.  19 12 12 други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 

12 11 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11 

(сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

4000 от физически 

и юридически лица  

по смисъла на ТЗ  
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25.  20 01 01 хартия и картон 

 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11 

(сортиране, уплътняване 

балиране) 

 

 

1 000 

 

от физически и 

юридически лица  

 

26.  20 01 21* 

 

луминесцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

 

10 

 

 

от физически и 

юридически лица  

 

27.  20 01 23* излязло от 

употреба 

оборудване, 

съдържащо 

флуорохлоровъгле

роди 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

 

200 

 

от физически и 

юридически лица 

28.  20 01 33* батерии и акумула-

тори, включени в 

16 06 01, 16 06 02 

или 16 06 03, както 

и несортирани 

батерии и 

акумулатори, 

съдър-жащи такива 

батерии 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

 

100 

 

от физически и 

юридически лица 

29.  20 01 34 батерии и акумула-

тори, различни от 

упоменатите в 20 

01 33  

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им; 

 

 

200 

 

от физически и 

юридически лица 
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30.  20 01 35* излязло от 

употреба 

електрическо и 

елект-ронно 

оборудване, 

различно от упоме-

натото в  20 01 21 и 

20 01 23, 

съдържащо опасни 

компоненти (3) 

R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

 

 

100 

 

 

от физически и 

юридически лица 

31.  20 01 36 излязло от 

употреба 

електрическо и 

елект-ронно 

оборудване, 

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 дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им; 

 

 

500 

 

 

от физически и 

юридически лица 

32.  20 01 39 пластмаси R13 – съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове 

R1 – R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до събирането 

им;  

R12  – размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11 

(сортиране, уплътняване 

балиране) 

 

500 

 

от физически и 

юридически лица 

 

  

  

1.2.1 Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба 

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

 

Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 

16 02 09* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 

 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 

 

х х х х х □ х х х х х 

16 02 12* 

 

х х х х х □ х х х х х 

16 02 13* 

 

х х х х х х х х х х х 
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16 02 14 

 

х х х х х х х х х х х 

20 01 21* 

 

□ □ □ □ □ х □ □ □ □ □ 

20 01 23* 

 

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 

 

1.2.1. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 

ще се третират: 

 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата 

по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и 

акумулатори 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори 

Портативни  

батерии и 

акумулатори 

1 2 3 4 

 16 06 01* x x x 

 16 06 02* □ x x 

 16 06 03* □ □ x 

16 06 04 □ □ x 

16 06 05 x x x 

  20 01 33* x x x 

20 01 34 x x x 

 

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

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

 

 

№ 

 

Вид на отпадъка  

Дейности, 

кодове  

 

 

Количеств

о 

(тон/год.) 

 

 

Произход 
Код Наименование 

 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10      

 

метални отпадъци R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

1000 

 

от физически  

и юридически 

лица по 

смисъла на 

търговския 

закон 
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2.  12 01 01      

 

стърготини, 

стружки и 

изрезки от черни 

метали 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

500 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

3.  12 01 02      прах и частици  

от черни метали 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

5 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

4.  12 01 03      

 

стърготини,  

стружки и изрезки  

от цветни метали 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - 

R11; (сортиране, уплътняване, 

балиране) 

 

 

50  

 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

5.  12 01 04      

 

прах и частици 

от цветни метали 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - 

R11; (сортиране, уплътняване, 

балиране) 

 

 

5 

 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  
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6.  16 01 17      черни метали 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

1000 

 

 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

7.  16 01 18      

 

цветни метали R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъците за 

оползотворяване по който и да 

е от методите с кодове R1 - 

R11; (сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

 

 

500 

 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

8.  17 04 01      мед, бронз, 

месинг 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

100 

 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

9.  17 04 02      алуминий 

 

 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

50 

 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  
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10.  17 04 03  

     

олово 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

50 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

11.  17 04 04      цинк 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

50 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

12.  17 04 05  

     

чугун и стомана 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

5 000 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

13.  17 04 06      калай 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

30 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  
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14.  17 04 07      смеси от метали 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(подготовка за повторна 

употреба, сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

 

5000 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

15.  17 04 11      кабели, различни 

от упоменатите в 

17 04 10 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(сортиране, рязане, подготовка 

за повторна употреба,  

механична обработка) 

 

 

100 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

16.  19 10 01      отпадъци от 

чугун и стомана 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

1 000 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

17.  19 10 02      

 

отпадъци  от  

цветни метали 

 

R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11; 

(сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

1000 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  
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18.  19 12 02      

 

черни метали R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

5 000 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

 

19.  19 12 03      

 

цветни метали R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(сортиране, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

3000 

 

от физически 

и юридически 

лица  по смисъла 

на ТЗ  

  

 

20.  20 01 40      

 

метали R 13 - Съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им 

R12 - Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - R11 

(сортиране, подготовка за 

повторна употреба, рязане, 

уплътняване, балиране) 

 

 

2 000 

 

 

от физически, 

юридически  

лица  

 

 

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

капацитет на съоръженията  

На площадката ще се извършва третиране на отпадъци, съгласно представен Метод за третиране на 

отпадъците от „ИНДУСТРИАЛНИ СУРОВИНИ” ЕООД. 

 Събиране и съхраняване на отпадъци / R13 – съхраняване на отпадъци до извършване 

на някоя от дейностите с кодове R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на образуване до събирането им; / 

При приемането на отпадъците, след визуален оглед, претегляне и съответно оформяне на 

документите, се организира тяхното сортиране по вид и възможност за повторна употреба, 

преработка и/или рециклиране. Отпадъците ще се съхраняват разделно, в съответствие с 

изискванията на чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от ЗУО, като масово разпространените отпадъци ще се 

съхраняват при спазване на изискванията на наредбите по чл. 13 от ЗУО. 

Всички видове отпадъци, приемани от физически и юридически лица, както и образуваните 

от дейността на площадката се съхраняват в зависимост от техния произход, вид, състав и 
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свойства - в затворени контейнери и/или поставени в закрит склад, и/или на открито  до 

последващото им третиране или до предаването им на фирми, притежаващи разрешения за 

тяхното последващо третиране - оползотворяване и/ или обезвреждане. 

 Третиране на отпадъци / R12  – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 –R11 / 

• ОЧЦМ - при необходимост ОЧЦМ се подлагат на предварителна обработка – 

сортиране, рязане, уплътняване и балиране, която се извършва на предимно на открито. 

Нарязването се извършва с газкислородни резаци, а уплътняването и балирането – с 

помощта на специализиран автомобилен транспорт – камион влекач с „Мулти Лифт” 

система или мобилна преса. 

• ИУМПС – разкомплектуването на ИУМПС ще се извършва в съответствие с 

изискванията на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства 

/Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г./ 

Дружеството приема на площадката отпадъци от ИУМПС с кодове от група 16 01, за 

които ще извършва дейности по разкомплектоване, съхранение, третиране и предаване 

на външни фирми за оползотворяване. При разкомплектоването на ИУМПС се 

използват ръчни инструменти, оксижени, електроженни апарати, флексове, мобилна 

система за източване на флуиди AutoDrain и мобилна балираща преса. Дейностите по 

съхраняване на отпадъците, генерирани от разкомплектоването на ИУМПС се 

извършват според принципите на разделност на отпадъците по вид, свойства и 

съвместимост, като се използват подходящи открити и закрити съдове. 

Разкомплектоването се извършва в следния ред: 

- от ИУМПС се отделят годните компоненти и части, които след проверка, 

почистване и/или ремонт ще се предават за повторна употреба 

- отделят се оловните акумулаторни батерии, които се събират и съхраняват под 

навес в покрити корозионно устойчиви съдове; 

- отделят се резервоарите за втечнени газове; 

- отделят се потенциално експлозивните елементи, включително пиропатроните от 

механизмите на въздушните възглавниц и коланите; 

- източват се наличните горива - гравитачно или чрез мобилната система за 

източване на флуиди AutoDrain. 

- източват се хидравличните, моторни и други масла, охлаждащи течности, 

антифриз, спирачни течности и други течности гравитачно или чрез мобилната 

система за източване на флуиди AutoDrain;  Всички течности се съхраняват 

разделно по видове в затворени етикетирани съдове и резервоари в закрити 

пожарообезопасени места до предаването им на лицензирани фирми;  

- отделят се всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак  

- отделят се катализаторите; 

- отделят се маслените филтри; 

- отделяне на металните компоненти, съдържащи мед и алуминий и магнезий.  

- отстраняване на гумите и компонентите съдържащи каучук, като в последствие 

гумите могат да бъдат допълнително третирани чрез отделяне на джантите и 

нарязване с цел намаляване на обема и улесняване предаването им за последващо 

рециклиране 

- отделяне на големите пластмасови компоненти, негодни за повторна употреба 

(брони, арматурни табла и др.), които се съхраняват отделно и по целесъобразност 

се привеждат в компактен вид с цел улесняване предаването им за последващо 

рециклиране; 

- отстраняване на стъклата, негодни за повторна употреба, които се съхраняват 

отделно и по целесъобразност се привеждат в компактен вид с цел улесняване 

предаването им за последващо рециклиране; 

• отпадъци от хартия, пластмаса, опаковки и други – при необходимост ще се извършва 

сортиране, уплътняване и/или балиране с помощта на мобилна преса. 
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III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 

  

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 

превантивните мерки в съответствие с точка IV, от заявлението. 

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

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

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

 разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 

от ЗУО; 

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

 регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или 

регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен 

договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 

35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО. 

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:  

1. Да имат ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, 

които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира, и работното време; 

2. Да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на 

дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 

3. Да е с непропусклива повърхност и да има съоръжения за събиране на разливи, утаители и 

съоръжения за обезмасляване.   

4. Да разполага с необходимото съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, 

в съответствие със Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

5.Отпадъците от черни и цветни метали (ОЧЦМ) с битов характер да се съхраняват и подготвят 

отделно от останалите ОЧЦМ. 

6.Отпадъците от метални опаковки (15 01 04), ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО и ОЧЦМ, както и 

отпадъците получени в резултат на тяхната предварителна обработка да се съхраняват отделно на 

обособени части на площадката. 

7.Да са обособени зони за разделно събиране и съхранение на различните отпадъци, като всеки 

отпадък се приема и съхранява в отделна зона, която е обозначена и е маркирана със стикер на 

съответния код; 

8.За тази част от площадката, където се третират ОЧЦМ, да се осигури 24-часово видео 

наблюдение на место и записите да се съхраняват в продължение на 1 година.  

9.Съхраняване на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори се 

извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:  

- да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите,       и 

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

- да осигуряват вентилация на въздух; 

- да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори". 

10. Площадката, на която се разполага ИУЕЕО, да е с непропускливо покритие и да е оборудвана 

със съоръжения за събиране на разливи. 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. 

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

1. Площадките за предварително третиране на отпадъци да са снабдени със съдове за сепариране и 

съответната техника за рязане и балиране на отпадъците; 

2. Да има подходящи складове за третираните отпадъци с оглед предотвратяване на опасността от 

възникване на пожари при натрупването на по-големи количества. 

3.Площадката за разкомплектоване на ИУМПС да отговаря на следните условия 

      - да е с непропусклива повърхност на съответните площадки. 

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

обезмасляване. 

     - да са налице подходящи места за съхраняване на части и компоненти, получени при 
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разкомплектоване на ИУМПС, включително складове с непропусклив под за съхраняване на части, 

замърсени с масла. 

     - да са снабдени с подходящи съдове за съхраняване на оловни акумулаторни батерии, 

филтри и кондензатори, съдържащи полихлорирани бифенили или полихлорирани терфенили, 

съгласно изискванията на наредбите по чл. 13 ЗУО.  

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

ИУМПС. 

      -  да има подходящи резервоари или други съдове за разделно съхраняване на течности от 

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

хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични 

инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС. 

     - да са снабдени със съоръжения за третиране на води, включително на дъждовни води, в 

съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

     - да са налице подходящи складове за съхраняване на отделените при разкомплектоването 

гуми, с оглед предотвратяване на опасността от възникване на пожар и при натрупването на по-

големи количества. 

 

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

4.1 На площадката за разкомплектоване на ИУМПС да се извършват следните операции: 

 1. Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС: 

а) отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове; 

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни 

възглавници); 

в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от 

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

спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в 

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

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи 

живак. 

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

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри; 

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий; 

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за 

течности и т.н.), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали; 

г) отделяне на стъклата. 

2.Операции по предварително третиране на метални опаковки, ОЧЦМ, хартия, пластмаса, хартиени 

и картонени опаковки: 

а) сепариране по видове и компоненти; 

б) пресоване и балиране.  

4.2 Отделените при разкомплектоване на ИУМПС компоненти и материали се разделят на 

подлежащи и неподлежащи на повторна употреба и оползотворяване, като едновременно с това се 

извършва и подготовката им за следващите етапи на третиране. 

4.3 Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от ИУМПС 

се предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му. 

4.4. Дейностите по смесване на опасни отпадъци, които попадат в обхвата на операции по 

оползотворяване с код R12 и D13 да отговарят на най-добрите налични техники съгласно § 1, т. 9 

от ДР на ЗУО. 

4.5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 

НАРЕДБА № 1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

 

5. Други условия  
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5.1 При предаване на компоненти от ИУМПС за повторна употреба да се попълва декларация по 

образец съгласно приложение № 4 от Наредбата за излезлите от употреба МПС, като същата се 

съхранява за 5-годишен срок от нейното изготвяне. 

5.2 На площадката за разкомплектоване да се води и поддържа компютърната информационна 

система предвидена с чл.22 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства. 

1. отчитане и контрол на издадените удостоверения за разкомплектоване на ИУМПС; 

2. поддържане на информация за входящите и налични количества ИУМПС, за изходящите и 

налични количества компоненти и отпадъци, получени от разкомплектоването на ИУМПС. 

Актуализирането на данните в информационната система по т. 1 и 2 се извършва в реално време. 

5.3.Площадките за приемане на отпадъците да бъдат оборудвани с електронни автоматични и 

механични везни, калибрирани с точност за измерванията, за отчитане теглото на постъпващите 

отпадъци, като само за отчитане теглото на постъпващите ИУМПС може да има сключен договор 

за ползване на електронна автоматична везна.  

5.4. Издаденото Разрешението да се изменя и/или допълва при промени регламентирани в чл.73, 

ал.1 от ЗУО, като се подава Заявление на хартиен и магнитен носител заедно със съпътстващите му 

документи  удостоверяващи промяната, в нормативно определените срокове. 

5.4. Най - малко един месец преди изтичане на действието, на банковата гаранция по чл.69, ал.2 от 

ЗУО да се предостави в РИОСВ - Смолян подновена или продължена банкова гаранция. 

6. Забранява се: 
-  смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 

- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за 

съхраняване на всеки вид отпадък, в зависимост от неговия произход  и характерни 

свойства.  

- изоставянето, нерегламентираното изхвърляне, изгаряне или друга форма на 

неконтролирано управление на отпадъците. 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Смолян по реда на 

Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН: 

   

                                                                                               инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

 
 

 


