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Образец № 3 

Съгласно чл. 73, ал. 4 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-242-01 от 20.01.2021 г. 

 

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и във връзка със заявление № КПД-06-293 от 05.10.2020 г. и допълнено с  

№ КПД-06-293-(4) от 21.12.2020 г. 

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 11-ДО-242-00 от 27.06.2018 г.  

 

на  

 

„УНИВЕРСМЕТАЛ“ EООД 

 

ЕИК: 121840884 

седалище и адрес на управлението: област София (столица), община Столична, град София 

– п. код 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча купел, бл. 411, вх. Г, ет. 7, ап. 18 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:  

Николай Донков  

служ. тел.: 0877 765 015 

факс: 02/926 59 59 

електронна поща: universmetal@xmail.bg 

както следва: 

 

I. Разрешават се следните промени: 

А. Променя се правната форма на дружеството от „УНИВЕРСМЕТАЛ“ ООД (Дружество 

с ограничена отговорност) на „УНИВЕРСМЕТАЛ“ ЕООД (Еднолично дружество с 

ограничена отговорност). Седалище и адрес на управление се променя от област София, 

община Столична, гр. София-1220, район „Надежда“, ул.„Елов дол“ № 1 на  област София 

(столица), община Столична, град София – п. код 1618, р-н Овча купел, ж.к. Овча купел, бл. 

411, вх. Г, ет. 7, ап. 18. 

Б. Увеличава се площта на Площадка № 1 с местонахождение: гр. Смолян, област 

Смолян, община Смолян, УПИ №III, кв.95а по плана на гр.Смолян кв.Устово, поземлени 

имоти с идентификатор 67653.926.79 с площ 1314кв.м. и  67653.926.188 с площ 293кв.м., 

както следва: УПИ III – 414, 79, 99, 98, 455 (представляващи ПИ със стар идентификатор 

67653.926.79) - 1314 кв.м. остават непроменени, УПИ VI-187, 188 (представляващи част от 
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ПИ със стар идентификатор 67653.926.188 – увеличава се площта от 293 кв. м. на 593 кв.м. и 

се добавя част от съседен поземлен имот УПИ V – 187, 189 (представляващи част от ПИ със 

стар идентификатор 67653.926.189 - 330 кв. м., като общата площ става - 2237 кв.м. 
 

В. Добавят се нови отпадъци и се заличават вече разрешени отпадъци.  

1. Площадка № 1: 

1.1. С местонахождение: гр. Смолян, област Смолян, община Смолян, кв. 95а по плана на 

гр. Смолян, кв. Устово, УПИ III – 414, 79, 99, 98, 455 (представляващи ПИ със стар 

идентификатор 67653.926.79) - 1314 кв. м., УПИ VI-187, 188 (представляващи част от ПИ 

със стар идентификатор 67653.926.188 - 593 кв. м. и УПИ V – 187, 189 (представляващи 

част от ПИ със стар идентификатор 67653.926.189 - 330 кв. м., с обща площ - 2237 кв. м. 

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на новите отпадъци и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 
№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 16 01 04* Излезли от 

употреба 

превозни 

средства 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/предварително 

третиране-

разкомплектоване/ - код 

R12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

200 От физически 

и юридически 

лица 

2. 16 01 06 Излезли от 

употреба 

превозни 

средства, които 

не съдържат 

течности или 

други опасни 

компоненти 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/предварително 

третиране-

разкомплектоване / - код 

R12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 От лицa 

притежаващи 

разрешение 

по чл.35, 

ал.1,т.1 от 

ЗУО или 

комплексно 

разрешително

, издадено по 

реда на глава 

седма, раздел 

II от ЗООС 

 

 

1.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на заличените отпадъци 

и дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 



 3 

 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 04 отпадъци от 

пластмаси (с 

изключение на 

опаковки) 

 

 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

500 от физически 

и юридически 

лица 

2. 03 03 08 отпадъци от 

сортиране на 

хартия и 

картон, 

предназначени 

за рециклиране 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

400 от физически 

и юридически 

лица  

3. 07 02 13 отпадъци от 

пластмаси 

Размяна на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 -   

R 11 (сортиране, 

уплътняване)- Код R 12 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

300 от физически 

и юридически 

лица 

4. 13 02 04* хлорирани 

моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална 

основа 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

30 от физически 

и юридически 

лица  

5. 13 07 01* газьол, котелно 

и дизелово 

гориво 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица 
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6. 13 07 02* бензин Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

7. 13 07 03* други горива 

(включително 

смеси) 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

3 от физически 

и юридически 

лица 

8. 16 01 08* компоненти, 

съдържащи 

живак 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

0,500 от физически 

и юридически 

лица  

9. 16 01 10* експлозивни 

компоненти 

(например 

предпазни 

въздушни 

възглавници) 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

1 от физически 

и юридически 

лица  

10. 16 01 11* спирачни 

накладки, 

съдържащи 

азбест 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица  

11. 16 01 13* спирачни 

течности 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица  
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12. 16 01 14* антифризни 

течности, 

съдържащи 

опасни 

вещества 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица  

13. 16 01 16 резервоари за 

втечнени 

газове 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица 

14. 16 01 19 пластмаси Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

300 от физически 

и юридически 

лица  

15. 16 01 20 стъкло Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица  

16. 16 02 12* излязло от 

употреба 

оборудване, 

съдържащо 

свободен 

азбест 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране/- 

Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица 
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17. 16 06 03* батерии, 

съдържащи 

живак 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

18. 16 08 02* отработени 

катализатори, 

съдържащи 

опасни 

преходни 

метали или 

опасни 

съединения на 

преходни 

метали 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

19. 16 08 03 отработени 

катализатори, 

съдържащи 

преходни 

метали или 

съединения на 

преходни 

метали, които 

не са 

упоменати 

другаде 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

20. 16 08 07* отработени 

катализатори, 

замърсени с 

опасни 

вещества 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

21. 17 02 02  стъкло Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 от физически 

и юридически 

лица 
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22. 17 02 03 пластмаса Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица 

23. 19 12 01 хартия и 

картон 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

24. 19 12 04 пластмаси и 

каучук 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица 

25. 19 12 05 стъкло Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

26 от физически 

и юридически 

лица 

26. 19 12 06* дървесни 

материали, 

съдържащи 

опасни 

вещества 

Размяна на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 -   

R 11 (сортиране и рязане)- 

Код R 12 
Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

1 000 от 

юридически 

лица 
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27. 19 12 07 дървесни 

материали, 

различни от 

упоменатите в 

19 12 06 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

1000 от физически 

и юридически 

лица 

28. 20 01 02 стъкло Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

20 от физически 

и юридически 

лица 

29. 20 01 25 хранителни 

масла и 

мазнини 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

200 от физически 

и юридически 

лица 

30. 20 01 26* масло и 

мазнини, 

различни от 

упоменатите в 

20 01 25 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 от физически 

и юридически 

лица 

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 11-ДО-242-00 от 27.06.2018 г. и 

издавам следното разрешение:  

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: град Смолян, област Смолян, община Смолян, кв. 95а по плана на 

гр. Смолян, кв. Устово, УПИ III – 414, 79, 99, 98, 455 (представляващи ПИ със стар 

идентификатор 67653.926.79) - 1314 кв. м., УПИ VI-187, 188 (представляващи част от 

ПИ със стар идентификатор 67653.926.188 - 593 кв. м. и УПИ V – 187, 189 

(представляващи част от ПИ със стар идентификатор 67653.926.189 - 330 кв. м., с 

обща площ - 2237 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 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 
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1.  13 01 10* нехлорирани 

хидравлични 

масла на 

минерална 

основа 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 

от физически 

и юридически 

лица 

2.  13 01 11* синтетични 

хидравлични 

масла 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

20 

от физически 

и юридически 

лица 

3.  13 01 13* други 

хидравлични 

масла 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

30 от физически 

и юридически 

лица 

4.  13 02 05* нехлорирани 

моторни, 

смазочни масла 

и масла за 

зъбни предавки 

на минерална 

основа 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

140 от физически 

и юридически 

лица  

5.  13 02 06* синтетични 

моторни и 

смазочни масла 

и масла за 

зъбни предавки 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

40 от физически 

и юридически 

лица  

6.  13 02 08* други моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 

предавки 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

140 от физически 

и юридически 

лица  
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7.  13 03 10* други 

изолационни и 

топлопредаващ

и масла 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

40 от физически 

и юридически 

лица  

8.  15 01 01 хартиени и 

картонени 

опаковки 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/-Код R 12 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

200 от физически 

и юридически 

лица 

9.  15 01 02 пластмасови 

опаковки 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица 

10.  15 01 03 опаковки от 

дървесни 

материали 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица 
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11.  15 01 04 метални 

опаковки 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11/ 

сортиране,балиране/ - Код 

R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5000 от физически 

и юридически 

лица 

12.  15 01 05 композитни 

/многослойни 

опаковки 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 от физически 

и юридически 

лица 

13.  15 01 06 смесени 

опаковки 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

30 от физически 

и юридически 

лица 

14.  15 01 07 стъклени 

опаковки 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица 
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15.  15 01 09 текстилни 

опаковки 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

16.  15 01 10* опаковки, 

съдържащи 

остатъци от 

опасни 

вещества или 

замърсени с 

опасни 

вещества 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

17.  15 01 11* метални 

опаковки, 

съдържащи 

опасна твърда 

порьозна маса 

(например 

азбест), 

включително 

празни 

контейнери за 

флуиди под 

налягане 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

18.  15 02 02* абсорбенти, 

филтърни 

материали 

(включително 

маслени 

филтри, 

неупоменати 

другаде), кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, 

замърсени с 

опасни 

вещества 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

2 от физически 

и юридически 

лица 
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19.  16 01 03 излезли от 

употреба гуми 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

2000 от физически 

и юридически 

лица  

20.  16 01 04* Излезли от 

употреба 

превозни 

средства 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/предварително 

третиране-

разкомплектоване/ - код 

R12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

200 От физически 

и юридически 

лица 

21.  16 01 06 Излезли от 

употреба 

превозни 

средства, които 

не съдържат 

течности или 

други опасни 

компоненти 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-

R11/предварително 

третиране-

разкомплектоване / - код 

R12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 От лицa 

притежаващи 

разрешение 

по чл.35, 

ал.1,т.1 от 

ЗУО или 

комплексно 

разрешително

, издадено по 

реда на глава 

седма, раздел 

II от ЗООС 

22.  16 01 07* маслени 

филтри 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R 1 – 

R 11 (пресоване - 

разделяне) - Код R12 

30 от физически 

и юридически 

лица  
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23.  16 01 12  спирачни 

накладки, 

различни от 

упоменатите в 

16 01 11 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

25 от физически 

и юридически 

лица  

24.  16 01 15 антифризни 

течности, 

различни от 

упоменатите в 

16 01 14 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 от физически 

и юридически 

лица  

25.  16 01 21* опасни 

компоненти, 

различни от 

упоменатите в 

кодове от 16 01 

07 до 16 01 11, 

16 01 13 и 16 01 

14 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица 

26.  16 01 22 компоненти, 

неупоменати 

другаде 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица  

27.  16 01 99 отпадъци, 

неупоменати 

другаде  

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

200 от физически 

и юридически 

лица  
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28.  16 02 11* излязло от 

употреба 

оборудване, 

съдържащо 

флуорохлоровъ

глероди, 

флуорохлоровъ

глеводороди 

(HCFС), 

флуорoвъглево

дороди (HFC) 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране-

сортиране, разглобяване/- 

Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

30 от физически 

и юридически 

лица 

29.  16 02 13* излязло от 

употреба 

оборудване, 

съдържащо 

опасни 

компоненти, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 

09 до 16 02 12 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране-

сортиране, разглобяване/- 

Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

20 от физически 

и юридически 

лица 

30.  16 02 14 излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 

09 до 16 02 13 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране-

сортиране, разглобяване/- 

Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица 

31.  16 02 15* опасни 

компоненти, 

отстранени от 

излязло от 

употреба 

оборудване 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

20 от физически 

и юридически 

лица 
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32.  16 02 16 компоненти, 

отстранени от 

излязло от 

употреба 

оборудване, 

различни от 

упоменатите в 

код 16 02 15 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица  

33.  16 06 01* оловни 

акумулаторни 

батерии 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

1000 от физически 

и юридически 

лица 

34.  16 06 02* Ni-Cd батерии Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица 

35.  16 06 04 алкални 

батерии (с 

изключение на 

16 06 03)  

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 от физически 

и юридически 

лица 

36.  16 06 05 други батерии 

и акумулатори 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 от физически 

и юридически 

лица 

37.  16 08 01 отработени 

катализатори, 

съдържащи 

злато, сребро, 

рений, родий, 

паладий, 

иридий или 

платина (с 

изключение на 

16 08 07) 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

10 от физически 

и юридически 

лица 



 17 

38.  17 04 10* кабели,  

съдържащи  

масла,  

каменовъглен  

катран и други  

опасни 

вещества 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране 

сортиране, рязане/ - Код R 

12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица 

39.  19 12 08 текстилни 

материали 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

2 от физически 

и юридически 

лица 

40.  19 12 09 минерали 

(например 

пясък, камъни) 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

20000 от физически 

и юридически 

лица 

41.  19 12 11* други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

съдържащи 

опасни 

вещества 

Размяна на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 -   

R 11 (сортиране и рязане)- 

Код R 12 
Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

20 000 от 

юридически 

лица 
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42.  19 12 12 други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 

19 12 11 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица 

43.  20 01 01 хартия и 

картон 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

500 от физически 

и юридически 

лица 

44.  20 01 11 текстилни 

материали 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

5 от физически 

и юридически 

лица 

45.  20 01 21* луминесцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

2 от физически 

и юридически 

лица 

46.  20 01 23* излязло от 

употреба 

оборудване, 

съдържащо 

флуорохлоровъ

глероди 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране-

сортиране, разглобяване/ - 

Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица 
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47.  20 01 33* батерии и 

акумулатори, 

включени в 16 

06 01, 16 06 02 

или 16 06 03, 

както и 

несортирани 

батерии и 

акумулатори, 

съдържащи 

такива батерии 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

30 от физически 

и юридически 

лица 

48.  20 01 34 батерии и 

акумулатори, 

различни от 

упоменатите в 

20 01 33  

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 от физически 

и юридически 

лица 

49.  20 01 35* излязло от 

употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

20 01 21 и 20 01 

23, съдържащо 

опасни 

компоненти 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране-

сортиране, разглобяване/ - 

Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

50 от физически 

и юридически 

лица 

50.  20 01 36 излязло от 

употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

20 01 21 и 20 01 

23 и 20 01 35 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране-

сортиране, разглобяване/ - 

Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

100 от физически 

и юридически 

лица 
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51.  20 01 39 пластмаси Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя 

от дейностите с кодове от 

R1-R12, с изключение на  

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката 

на образуване до 

събирането им - Код R13 

200 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: 
(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от 

употреба електрическо и електронно оборудване): 

 

Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 6 

16 02 09* 

 

□ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 

 

□ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 

 

X □ □ □ □ □ 

16 02 12* 

 

□ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 

 

X X   □ □ □ X 

16 02 14 

 

X □ □ Х Х Х 

20 01 21* 

 

□ □ X □ □ □ 

20 01 23* 

 

X □ □ □ □ □ 

20 01 35* 

 

X X □ □ □ X 

20 01 36 

 

X □ Х X X X 

 

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

ще се третират: 
 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата 

по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и 

акумулатори 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори 

Портативни  

батерии и 

акумулатори 

1 2 3 4 

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

 

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

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

 
№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 02 01 10      Метални 

отпадъци 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

200 От 

физическо и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

2 10 02 02 Непреработени 

шлаки 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

1000 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

3 12 01 01      

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

черни метали 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

500 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 
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4 12 01 02     Прах и частици 

от черни 

метали 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

500 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

5 12 01 03      

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

цветни метали 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

500 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

6 12 01 04      Прах и частици 

от цветни 

метали 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

500 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

7 12 01 13 Отпадъци от 

заваряване 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

50 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 
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8 16 01 17      Черни метали Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

10000 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

9 16 01 18      Цветни метали Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

5000 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

10 17 04 01      Мед, бронз, 

месинг 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

1000 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

11 17 04 02      Алуминий Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

1500 От 

физически 

и 

юридически 

лица 
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12 17 04 03      Олово Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

500 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

13 17 04 04      Цинк Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

500 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

14 17 04 05      Желязо и 

стомана 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

5000 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

15 17 04 06      Калай Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

500 От 

физически 

и 

юридически 

лица 
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16 17 04 07      Смеси от 

метали 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

2000 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

17 17 04 11      Кабели, 

различни от 

упоменатите в 

17 04 10 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

1000 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

18 19 10 01      

 

Отпадъци от 

желязо и 

стомана 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

300 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

19 19 10 02      

 

Отпадъци от 

цветни метали 

Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

100 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 
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20 19 12 02      Черни метали Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

20000 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

21 19 12 03      Цветни метали Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

10000 От 

физическо 

и 

юридическо 

лице по 

смисъла на 

търговския 

закон 

22 20 01 40      Метали Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от 

дейностите от R1-R11 

/предварително третиране–

сортиране, рязане/ - Код R 12; 

Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1-

R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им - 

Код R13 

50000 От 

физически 

и 

юридически 

лица 

 

 

 

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

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

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 
 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН: 

   

                                                                                               инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 

 


