
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

Ми н и с т е р с т в о  на околната  среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02-ДО-430-02 от 26.01.2023г.

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
във връзка със заявление вх. № УО-1818 от 22.11.2022г., допълнителна информация с вх. № УО- 

1818/2/ от 15.12.2022г. и вх. № УО-1818/3/ от 06.01.2023г. и Информация за наличието или 
липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК издадено от Национална агенция за приходите, 

Териториална дирекция Бургас -  офис Бургас с техен изх. № 025532204409132/ 24.11.2022г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

Решение № 02 -  ДО -  430 -  01 от 04Л 1.2015г.

на

„МЕТАЛ РЕСПЕКТ 1“ ЕООД

ЕИК: 147087963

седалище и адрес на управлението:

лице, управляващо/представляващо

Янева - Управител

област Бургас, община Карнобат, 

дружеството/едноличния търговец: Кръстника

както следва:

I. Разрешават се следните промени:

А. Увеличаване площа на Площадка №1:
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1.1. Увеличава се площа на площадката, като дейностите по третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, 
НУБА, отпадъци от метални опаковки и ОЧЦМ, освен в разрешения УПИ X, кв. 15, 
Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, с площ 4883 кв.м. 
ще се извършват и в граничещия УПИ IX, кв. 15, Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, 
общ. Карнобат, обл. Бургас, с площ 2530 кв.м., т.е. разрешава се дейностите по третиране 
на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, отпадъци от метални опаковки и ОЧЦМ да се извършват в 
граничещите УПИ X. кв. 15, Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. 
Бургас и УПИ IX, кв. 15, Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. 
Бургас, с обща площ 7413 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
Количе

ство
(тон/год.)

Произход

Код Наименование
1 2 3 4 5

1 15 01 04 Метални опаковки

R13 - 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 додо 

събирането им;
R12 -  Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R 1 - R 11 

/предварителна обработка- 
сортиране, уплътняване/

от 500 на 
1000

От физически лица, 
лица регистрирани 

по Търговския закон 
и и лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО

2 16 01 04* Излезли от употреба 
превозни средства

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 2000 на 
4000

От физически лица и 
лица регистрирани 

по Търговския закон

3 16 01 06

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

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;
R12 — Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R 1 - R 11 

/предварителна обработка- 
разглобяване, рязане/;

от 1000 на 
2000

От лица, 
притежаващи 

Решение по чл. 35, 
ал. 1 от ЗУО за 

дейност подготовка 
за оползотворяване 

на ИУМПС - 
код R12
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4 16 02 11*

Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо 

флуорохлоровъгле- 
род (HCFC), 

флуорохлоровъгле- 
водороди (HFC)

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 500 на 
1000

От лица, 
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО

5 16 02 13*

Излязло от употреба 
оборудване, 

съдържащо опасни 
компоненти, различни 

от упоменатите в 
кодове 1602090и 

160212

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 500 на 
1000

От лица, 
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО

6 16 02 14

Излязло от употреба 
оборудване, различно 

от упоменатото 
кодове 16 02 090 и 16 

0212

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 500 на 
1000

От лица, 
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО

7 16 02 15*
Опасни компоненти, 

отстранени от излязло 
от употреба 
оборудване

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 300 на 
500

От лица, 
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО

8 16 02 16

Компоненти, 
отстранени от излязло 

от употреба 
оборудване, различни 
от упоменатите в код 

16 02 15*

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 300 на 
600

От лица, 
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО
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9 160601* Оловни акумулаторни 
батерии

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 200 на 
600

От физически лица, 
лица регистрирани 

по Търговския закон 
и лица,

които притежават 
разрешение по чл. 
35, ал. 1 от ЗУО, 

издадено за 
дейности за 

разкомплектоване на 
ИУМПС -  

код R12

10 16 06 03* Живак-съдържащи
батерии

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 200 на 
400

От лица, 
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО

11 20 01 23*

Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване, 
съдържаща 

хлорфлуоровъглеводо 
роди

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 500 на 
1000

От физически лица, 
лица регистрирани 

по Търговския закон 
и лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО

12 20 01 35*

Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване, различно 
от упоменатото в 20 
01 21* и 20 01 23*, 
съдържащо опасни 

компоненти

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 500 на 
1000

От физически лица, 
лица регистрирани 

по Търговския закон 
и лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО

13 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*

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

от 500 на 
1000

От физически лица, 
лица регистрирани 

по Търговския закон 
и лица, които 

притежават Решение 
по чл. 35 от ЗУО
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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 6
4а 46

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □

1602 11* X X □ □ □ X □

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □

16 02 13* X X X X □ □ □

16 02 14 □ □ □ X □ □ X

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □

20 01 23* X X □ □ □ □ X

20 01 35* X X X X □ X X

20 01 36 X X X 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 0601* X X □
16 06 02* □ X □
16 06 03* □ X □
16 06 04 □ X □
16 06 05 X X □
20 01 33* X □ X

20 01 34 X □ X
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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 Наименовани
е

1 2 3 4 5

1 02 01 10 Метални
отпадъци

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 100 на 
200

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

2 1201 01
Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

черни метали

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 200 на 
400

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

3 12 01 02
Прах и 

частици от 
черни метали

Код R13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 - R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им);

От 100 на 
200

От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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4 12 01 03
Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

цветни метали

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 100 на 
200

От лица
регистрирани по 
Търговския закон

5 12 01 04
Прах и 

частици от 
цветни метали

Код R13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 - R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им)

От 20 на 40
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

6 16 01 17 Черни метали

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 1000 на 
2500

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

7 1601 17 Черни метали

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

обработка-сортиране, разглобяване, 
рязане);

От 770,5 на 
1700

Образуван от 
дейността по 

разкомплектоване 
на ИУМПС на 

площадката

8 1601 18 Цветни метали

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 500 на 
1000

От лица
регистрирани по 

Търговския закони 
и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
от ЗУО и 

образуван от 
дейността по 

разкомплектоване 
на ИУМПС на 

площадката
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9 17 04 01 Мед, бронз, 
месинг

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
е кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 200 на 
600

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

10 17 04 02 Алуминий

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 300 на 
600

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

11 17 04 03 Олово

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 300 на 
600

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

12 17 04 04 Цинк

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 100 на 
200

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

13 17 04 05 Чугун и 
стомана

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 1500 на 
3000

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО
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14 17 04 06 Калай

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 100 на 
3000

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

15 17 04 07 Смеси от 
метали

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 50 на 150

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

16 17 04 11
Кабели, 

различни от 
упоменатите в 

17 04 10

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 100 на
200

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

17 19 1001
Отпадъци от 

желязо и 
стомана

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 200 на 
400

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

18 19 10 02 Отпадъци от 
цветни метали

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 100 на 
200

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО
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19 19 12 02 Черни метали

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 1500 на 
5000

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

20 19 12 03 Цветни метали

R 13 Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R 1 -  R 12 (с изключение на 

временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им); R 12 
Размяна на отпадъци за подлагане на 
някоя от дейностите с кодове R 1 -  R 

11 (предварителна обработка- 
сортиране, разглобяване, рязане);

От 300 на 
600

От лица
регистрирани по 

Търговския закон и 
лица, които 
притежават 

Решение по чл. 35 
отЗУО

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 02 -  ДО -  430 -  01 от 04.11.2015г. 
и издавам следното разрешение:

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

1. Площадка №1:
1.1. С местонахождение: Граничещите УПИ X, кв. 15, Промишлена зона „Север“, гр. 

Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас и УПИ IX, кв. 15, Промишлена зона „Север“, гр. 
Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, е обща площ 7413 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 Наименован
ие

1 2 3 4 5
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1 15 01 04 Метални
опаковки

R13 - 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 додо 

събирането им;
R12 -  Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R 1 - R 11

/предварителна обработка-сортиране, 
уплътняване/

1000

От физически 
лица, 
лица

регистрирани по 
Търговския закон 

и и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 отЗУО

2 16 01 04*
Излезли от 
употреба 
превозни 
средства

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

4000
От физически 
лица и лица 

регистрирани по 
Търговския закон

3 16 01 06

Излезли от 
употреба 
превозни 
средства, 
които не 
съдържат 

течности или 
други опасни 
компоненти

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;
R12 -  Размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R 1 - R 11 

/предварителна обработка- 
разглобяване, рязане/;

2000

От лица, 
притежаващи 

Решение по чл. 
35, ал. 1 от ЗУО 

за дейност 
подготовка за 

оползотворяване 
на ИУМПС - 

код R12

4 1602 11*

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

флуорохлоро 
въгле-род 
(HCFC), 

флуорохлоро 
въгле

водороди 
(HFC)

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

1000

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 от ЗУО

5 16 02 13*

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
съдържащо 

опасни 
компоненти, 
различни от 
упоменатите 

в кодове 
1602090и 
160212

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

1000

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 от ЗУО
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6 16 02 14

Излязло от 
употреба 

оборудване, 
различно от 
упоменатото 

кодове 16 
02 090 и 16 

0212

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

1000

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 отЗУО

7 16 02 15*

Опасни 
компоненти, 
отстранени 

от излязло от 
употреба 

оборудване

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

500

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 отЗУО

8 16 02 16

Компоненти, 
отстранени 

от излязло от 
употреба 

оборудване, 
различни от 
упоменатите 
в код 16 02 

15*

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

600

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 отЗУО

9 16 06 01*
Оловни 

акумулатори 
и батерии

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

600

От физически 
лица, лица 

регистрирани по 
Търговския закон 

и лица,
които притежават 

разрешение по 
чл. 35, ал. 1 от 

ЗУО, издадено за 
дейности за 

разкомплектован 
е на ИУМПС -  

код R12

10 16 06 02* Ni-Cd
батерии

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

200
От физически 
лица и лица 

регистрирани по 
Търговския закон

11 16 06 03*
Живак-

съдържащи
батерии

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

400

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 от ЗУО
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12 16 06 04
Алкални 

батерии, с 
изкл. на 16 

06 03

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

200
От физически 
лица и лица 

регистрирани по 
Търговския закон

13 16 06 05
Други 

батерии и 
акумулатори

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

200
От физически 
лица и лица 

регистрирани по 
Търговския закон

14 20 01 23*

Излязло от 
употреба 

електрическо 
и електронно 
оборудване, 
съдържаща 

хлорфлуоров 
ъглеводород 

и

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

1000

От физически 
лица, 
лица

регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 от ЗУО

15 20 01 33*

Батерии и 
акумулатори, 
включени в 

160601,16060 
2 или 

160603, 
както и 

несортирани 
батерии и 

акумулатори, 
съдържащи 

такива 
батерии

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

200
От физически 
лица и лица 

регистрирани по 
Търговския закон

16 20 01 34

Батерии и 
акумулатори, 
различни от 
упоменатите 

в 2001 33

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

200
От физически 
лица и лица 

регистрирани по 
Търговския закон

17 20 01 35*

Излязло от 
употреба 

електрическо 
и електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото 
в 20 01 21 * и 

20 01 23*, 
съдържащо 

опасни 
компоненти

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

1000

От физически 
лица, 
лица

регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 от ЗУО
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18 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*

R13 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 12 (с 
изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 

събирането им;

1000

От физически 
лица, 
лица

регистрирани по 
Търговския закон 

и лица, които 
притежават 

Решение по чл. 
35 отЗУО

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 6
4а 46

16 02 09* □ □ □ □ □ □ □

16 02 10* □ □ □ □ □ □ □

16 02 11* X X □ □ □ X □

16 02 12* п □ □ □ п □ □

16 02 13* X X X X □ □ □

16 02 14 □ □ □ X □ □ X

20 01 21* □ □ □ □ □ □ □

20 01 23* X X □ □ □ □ X

20 01 35* X X X X □ X X

20 01 36 X X X X □ X X

1.2.2.Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които ще 
се третират:
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Код на отпадъка 
съгласно

Наредбата по чл. 3 
от ЗУО

Автомобилни 
батерии и 

акумулатори

Индустриални 
батерии и 

акумулатори

Портативни 
батерии и 

акумулатори

1 2 3 4
16 0601* X X □
16 06 02* □ X □
16 06 03* □ X □
16 06 04 □ X □
16 06 05 X X □
20 01 33* X □ X

20 01 34 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 Количество

(тон/год.) Произход
Код Наименов

ание
1 2 3 4 5

1 02 01 10 Метални
отпадъци

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

200
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

2 12 01 01

Стърготини 
, стружки и 
изрезки от 

черни 
метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

400
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО
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3 12 01 02
Прах и 

частици от 
черни 
метали

Код R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 - R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им);

200 От лица регистрирани по 
Търговския закон

4 12 01 03

Стърготини 
, стружки и 
изрезки от 

цветни 
метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

200 От лица регистрирани по 
Търговския закон

5 12 01 04
Прах и 

частици от 
цветни 
метали

Код R13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 - R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им);

40 От лица регистрирани по 
Търговския закон

6 1601 17 Черни
метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

2500
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

7 1601 17 Черни
метали

R 12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R 1 -  R 
11 (предварителна обработка- 

сортиране, разглобяване, 
рязане);

1700
Образуван от дейността по 

разкомплектоване на 
ИУМПС на площадката
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8 16 01 18 Цветни
метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 — R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

1000

От лица регистрирани по 
Търговския закони и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО 
и образуван от дейността 
по разкомплектоване на 
ИУМПС на площадката

9 17 04 01 Мед, бронз, 
месинг

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

600
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

10 17 04 02 Алуминий

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

600
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

11 17 04 03 Олово

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

600
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО
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12 17 04 04 Цинк

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

200
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

13 17 04 05 Чугун и 
стомана

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите е кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

3000
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

14 17 04 06 Калай

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

3000
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

15 17 04 07 Смеси от 
метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (е изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

150
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО
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16 17 04 11

Кабели,
различни

от
упоменатит 
е в 17 04 10

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите е кодове 
R 1 -  R 12 (е изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

200
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

17 19 1001
Отпадъци 

от желязо и 
стомана

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

400
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

18 19 10 02
Отпадъци 
от цветни 

метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

200
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

19 19 12 02 Черни
метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

5000
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО
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20 19 12 03 Цветни
метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

600
От лица регистрирани по 
Търговския закон и лица, 

които притежават 
Решение по чл. 35 от ЗУО

21 20 01 40 Метали

R 13 Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 12 (с изключение на 
временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 
образуване до събирането 

им); R 12 Размяна на 
отпадъци за подлагане на 

някоя от дейностите с кодове 
R 1 -  R 11 (предварителна 

обработка-сортиране, 
разглобяване, рязане);

200
От физически лица и от 
лица регистрирани по 

Търговския закон

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на 
съоръженията

Дейностите по третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА, ОЧЦМ и метални опаковки ще се 
извършват в граничещите УПИ X, кв. 15, Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, общ. 
Карнобат, обл. Бургас и УПИ IX, кв. 15, Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, общ. Карнобат, 
обл. Бургас, с обща площ 7413 кв.м. Съгласно Становище, изх . № 26-00-49/ 13.01.2012г., на 
Началник отдел „ТСУ“ при Община Карнобат УПИ X, кв. 15, Промишлена зона „Север“, гр. 
Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас е с отреждане за „производствена и складова дейност“. 
Съгласно Становище, изх. № 26-00-1182/ 01.11.2022г., на Главен Архитект на Община Карнобат, 
УПИ IX, кв.15, по Плана на Производствена зона „Север“ на гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. 
Бургас, предвид действащия ОУПО-Карнобат, е терен с устройствена зона „за производствена и 
складова дейност“.

Площадката е оградена с масивна ограда, устроен е КПП. Обектът се охранява денонощно, 
монтирано е 24 -  часово видеонаблюдение. Площадката е с изградена и функционираща 
инфраструктура. Има добра връзка с транспортната мрежа. Монтирано е осветление, осигурено е 
ВиК и електрозахранване. Площадката е собственост на дружеството.

Площадката включва складови помещения (фургони) и навес за съхраняване на НУБА, 
ИУЕЕО и ОЦМ, открита бетонирана и чакълирана площ и масивна сграда, състояща се от 
административни офиси, битови и сервизни помещения.

За претегляне на входящите и изходящи потоци отпадъци са осигурени два броя 
автоматични електронни везни с товароподемност 1,5 т. и 0,150 т. На площадката е монтирана и 
електронна автомобилна везна, за която директора на РИОСВ -  Бургас се е произнесъл с писмо 
изх. № ПД-2438/1/ 02.10.2018г.

За извършване на дейностите по третиране на отпадъци на площадката Директора на 
РИОСВ -  Бургас е издал Решения за преценяване необходимостта от ОВОС с № БС-18-ПР/ 
30.03.2012г. и БС-158-ПР/14.11.2022г.
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Дейности с ИУМПС и отпадъци от ИУМПС
Приетите ИУМПС (отпадъци с код 160104* и 160106) ще се съхраняват на обособено 

място на откритата площадка с устойчива (бетонна) настилка. На мястото на съхраняването ще е 
осигурен сорбент -  трици, пясък, талаш и др. При евентуален разлив на масла и нефтопродукти, 
местата ще се посипват със сорбента, след което замърсеният материал (отпадък 15 02 02*) ще се 
събира в подходящ съд, който след запълването му ще се съхранява на обособеното място за 
предварително съхраняване на опасни отпадъци от разкомплектоването на ИУМПС до 
предаването му за последващо третиране.

Предварителното третиране (разглобяване, рязане) на ИУМПС (отпадък с код 160106), ще 
се извършва на обособеното място -  на закрито. Разглобяването ща се извършва ръчно. 
Нарязването ще е газкислородно. Отделените отпадъци и части за повторна употреба ще се 
съхраняват в подходящи съдове и на открито, както и на стелажи в помещенията.

Отпадъците ще се съхраняват в зависимост от състава и свойствата им и ще се предават 
въз основа на договор на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Дейности с НУБА
Приетите НУБА след претегляне ще се съхраняват на обособени части на площадката, 

разделно от останалите отпадъци. Площадката за съхраняване на отпадъците представлява 
закрито помещение (фургон). На площадката ще се приемат НУБА от физически лица и лица, 
регистрирани по Търговския закон на база сключени договори за покупко -  продажба. 
Доставените на площадката отпадъци след претегляне и визуален преглед ще се поставят в 
корозионноустойчиви контейнери и варели. Всички съхранявани отпадъци ще се обозначават с 
точен код и наименование, съгласно Приложение № 1 от Наредбата по чл. 3 от ЗУО за 
класификация на отпадъците. След натрупване на определени количества отпадъци, същите ще 
се предават за последващо третиране въз основа на договор на лица, притежаващи документ по 
чл. 35 от ЗУО. При евентуален разлив на електролит от оловните акумулаторни батерии ще се 
ползва осигурената в обекта хидратна вар.

Дейности с ИУЕЕО
Приетото ИУЕЕО след претегляне ще се съхраняват на обособени части на площадката, 

разделно от останалите отпадъци. Съхраняването на ИУЕЕО с код по Приложение № 1 от от 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците - 16 02 11*, 16 02 13*, 20 01 23*, 20 01 
35*, вкл. и отпадък с код 16 01 15* ще се извършва на обособено място в закрито помещение 
/фургон/, като малките уреди ще се събират и съхраняват в подходящи контейнери според 
категорията им, а големите уреди да се събират и съхраняват върху палети. Съхраняването на 
ИУЕЕО с код по Приложение № 1 от от Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на 
отпадъците - 16 02 14, 20 01 36, вкл. и отпадък с код 16 01 16 ще се извършва на обособено място 
под навес върху бетонирана площадка, като малките уреди ще се събират и съхраняват в 
подходящи контейнери според категорията им, а големите уреди да се събират и съхраняват 
върху палети. Всички съхранявани отпадъци ще се обозначават с точен код и наименование, 
съгласно Приложение № 1 от Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. 
Приетото на площадката ИУЕЕО ще се съхранява до предаването му за последващо третиране 
въз основа на договор на лица, притежаващи съответните разрешителни документи по чл. 35 от 
ЗУО.

Дейности с метални опаковки
Приетите метални опаковки след претегляне ще се съхраняват на обособени части на 

площадката, разделно от останалите отпадъци. След сортирането им по вид, отпадъкът ще се 
уплътнява и поставя в биг-бег опаковки. Ще съхранява на площадката до предаването му за 
последващо третиране въз основа на договор на фирми, притежаващи съответните разрешителни 
документи по чл. 35 от ЗУО. Евентуално при сортирането на отпадък от метални опаковки може
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да се образува отпадък с код 19 12 12, който е необходимо да се събира в контейнер, разположен 
на откритата площадка.

Дейности с отпадъци от черни и цветни метали
Приетите ОЧЦМ след претегляне ще се съхраняват на обособени части на площадката, 

разделно от образуваните от предварителна обработка (разглобяване, рязане) на ИУМПС 
(отпадък с код 160106). За цветните метали ще се използват фургони, разположени в УПИ IX, кв. 
15, Промишлена зона „Север“, гр. Карнобат, общ. Карнобат, обл. Бургас, а черните метали ще се 
съхраняват на открито, като за определени видове ще се осигурят контейнери. Всички 
съхранявани отпадъци ще се обозначават с точен код и наименование, съгласно Приложение № 1 
от Наредбата по чл. 3 от ЗУО за класификация на отпадъците. Отпадъците от черни и цветни 
метали, които нямат битов характер, включително тези, които представляват кабели и 
електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна 
инфраструктура, елементи от подвижния железопътен сътав, 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, ще се 
съхраняват и предварително третират отделно от останалите ОЧЦМ. Обработката на металните 
отпадъци преди оползотворяване, при необходимост, ще включва разглобяване, рязане с резак и 
сортиране. Нарязването ще е газкислородно и на закрито. Освен ОЧЦМ, които ще се получават 
при третирането на приеманите на площадката ОЧЦМ, евентуално може да се образува и 
отпадък с код 19 12 12, който ще се събира в контейнер, разположен на откритата площадка. 
Приемането и предаването на ОЧЦМ, които нямат битов характер ще се извършва само при 
наличие на сертификат за произход, попълнен по образец, утвърден от Министъра на околната 
среда и водите. Приемането на ОЧЦМ с битов характер от физически лица ще се извършва само 
при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, утвърден от Министъра на 
околната среда и водите. Приетите и образуваните на площадката ОЧЦМ ще се съхраняват до 
предаването им за последващо третиране въз основа на договор на фирми, притежаващи 
съответните разрешителни документи по чл. 35 от ЗУО. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ ще се 
извършва в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 4 и ал. 5 от ЗУО. На обекта е осигурено 24- 
часово видеонаблюдение.

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 описаните в заявлението за издаване на разрешението.
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:
2.1. Разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
2.2. Регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3 - 5 от ЗУО;
2.3. Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за 
дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи 
разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3 - 5 от 
ЗУО.
3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.1.1. Площадката да е оградена, с обособен КПП и осигурена охрана.
3.1.2. Площадката да е обозначена с табела за предназначението й, лицето отговорно за 
отпадъците, работното време и телефоните за контакт.
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3.1.3. Относно извършването на дейносте по съхраняване на НУБА площадката да се обозначи с 
табела „Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори” и „Акумулаторите се 
събират задължително с електролит”.
3.1.4. Акумулаторите без електролит да се събират разделно в отделен контейнер. Количеството 
им да не надвишава 5 на сто от общото количество събрани акумулатори.
3.1.5. Относно извършването на дейносте по съхраняване на ИУЕЕО площадката да се обозначи с 
табела „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“.
3.1.6. Забранява се събирането и съхраняване на НУБА и ИУЕЕО на открито.
3.1.7. Да е осигурена добра връзка с транспортната мрежа.
3.1.8. Площадката за събиране и съхраняване на ИУМПС преди третиране да отговаря на 
минималните технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване на ИУМПС т. I 
от приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредба за излезлите от употреба 
моторни превозни средства, а именно:

а/ да е с непропусклива повърхност,
б/ да разполага със съоръжение за събиране на разливи, утаители и съоръжения за 

обезмасляване,
в/ да разполага с необходимите съоръжения за третиране на води, вкл. на дъждовни води в 

съответствие със ЗВ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
3.1.9. Съхраняването на ИУМПС преди предварителната им обработка /разкомплектоване/ да се 
извършва на обособен открит сектор с устойчива настилка, при наличие на сорбент -  талаш, 
трици, пясък за „сухо почистване” на евентуални разливи.
3.1.10. Съхраняването на ИУЕЕО да се извършва при спазване на изискванията към площадката 
за съхраняване, включени в т. I от приложение № 9 към чл. 41, ал. 1 от Наредба за излязлото от 
употреба електрическо и електронно оборудване, а именно:

а/ да е с непропускливо покритие и да е оборудвана със съоръжение за събиране на 
разливи,

б/ площадката за разполагане на ИУЕЕО да е снабдена с навес или съхраняването да 
извършва в затворени контейнери,

в/ да е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманото и предавано ИУЕЕО.
3.1.11. Съхраняването на НУБА да се извършва при спазване на изискванията към площадката за 
съхраняване, включени в т. I от приложение № 4 към чл. 43, ал. 1 от Наредба за батерии и 
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, а именно:

а/ да са закрити или с навес и да са снабдени с контейнери отговарящи на изискванията на 
чл. 45 от наредбата;

б/ площадката за съхраняване на НУБА да се разполагат върху участъци с непропускливо 
и корозивноустойчиво покритие.
3.1.12. Отпадъците от ОЧЦМ да се съхраняват и подготвят за оползотворяване на обособени 
части на площадката, отделно от образуваните от предварителната обработка преди 
оползотворяване на ИУМПС.
3.1.13. Местата, складовете и съдовете за съхраняване на отпадъците да бъдат обозначени с точен 
код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/ 2014г. за класификация на 
отпадъците.
3.1.14. В местата за съхранение на ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС да са осигурени съответните 
неутрализиращи агенти.
3.1.15. Площадката да е оборудвана с измервателни устройства за измерване на приеманите и 
предавани отпадъци, калибрирани с точност за измерванията.
3.1.16. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № 1з -  1971 от 29.10.2009г. 
за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
3.1.15. Площадката да е с осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.1.16. Площадката да е оборудвана с вътрешни площадки за престой на колите по време на 
извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.
3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:



3.2.1. Площадката да е оградена, с обособен КПП и осигурена охрана.
3.2.2. Площадката да е обозначена е табела за предназначението й, лицето отговорно за 
отпадъците, работното време и телефоните за контакт.
3.2.3. Да е осигурена добра връзка е транспортната мрежа.
3.2.4. Площадката да е с непропусклива настилка.
3.2.5 Наредба № 1з -  1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар.
3.2.6. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.2.7. Местата за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на
предварителната обработка на ИУМПС с код 16 01 06 да са обособени и обозначени с табели с 
наименованието и съответния код на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/ 
2014г. за класификация на отпадъците.
3.2.8. Местата за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на
предварителната обработка на ОЧЦМ да са обособени и обозначени с табели с наименованието и 
съответния код на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/ 2014г. за класификация 
на отпадъците.
3.2.9. Местата за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на
предварителната обработка на метални опаковки да са обособени и обозначени с табели с 
наименованието и съответния код на отпадъците съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/ 
2014г. за класификация на отпадъците.
3.2.10. Площадката за предварителна обработка (разглобяване, рязане) на ИУМПС (отпадък с код 
160106) да отговаря на минималните технически изисквания към центровете за разкомплектоване 
-  т. II от приложение № 3 към чл. 7, т. 2 и чл. 21, ал. 1 и 2 от Наредба за излезлите от употреба 
моторни превозни средства.
3.2.11. Предварителна обработка (разглобяване, рязане) на ИУМПС (отпадък с код 160106) да се 
извършва на закрита площадка.
3.2.12. На площадките да има осигурени абсорбенти /пясък, стърготини/ за «сухо почистване» 
при евентуални разливи.
3.2.13. Да са осигурени на площадката подходящи съдове за събиране на генерираните отпадъци 
в резултат на предварителната обработка на ИУМПС с код 16 01 06, метални опаковки и ОЧЦМ.
3.2.14. Да се обособи сектор за предварително съхраняване на пластмасови отпадъци, отпадъци 
неподлежащи на оползотворяване, ОЧЦМ, стъкла, тапицерии и други отпадъци образувани при 
предварителна обработка (разглобяване, рязане) на ИУМПС (отпадък с код 160106). За 
изброените отпадъци да се обособят и обозначат зони за съхраняване, до предаването им за 
последващо третиране на други фирми, притежаващи съответния документ по ЗУО.
3.2.15. Да се осигурят подходящи места за съхраняване на отделените излезли от употреба гуми, с 
оглед предотвратяване на евентуална опасност от пожар.
3.2.16. Площадката да е оборудвана с измервателни устройства за измерване на приеманите и 
предавани отпадъци, калибрирани с точност за измерванията.
3.2.17. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.2.18. Местата за предварителна обработка на отпадъците да са обособени и отделени от местата 
за съхраняване на отпадъците, местата за престой на коли, местата за предварително съхраняване 
на отпадъци и други.
3.2.19. Да се бособят отделни места за съхраняване на ОЧЦМ получени от предварителната 
обработка (разглобяване, рязане) на ИУМПС (отпадък с код 160106) от приетите ОЧЦМ и да се 
отчитат отделно с код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/ 2014г. за 
класификация на отпадъците.
3.2.20. Да се бособят отделни места за съхраняване на ОЧЦМ, които нямат битов характер /вкл. 
тези които представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на 
електронната съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, 
железния път, вкл. осигурителните, сигнализационните и съобщителни съоръжения, елементи и 
части от пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части



от уличното осветление, металосъдържащи паметници или части от тях/ и да се подготвят за 
оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/предаваните отпадъци да се 
извършва тегловно, чрез калибрирани с точност на измерванията измервателни средства, като 
данните се документират в отчетните книги, чрез НИСО за постьпващи/образувани/ предадени 
отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата по чл.48 от ЗУО -  Наредба № 1/04.06.2014 г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри.
4.2. Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, включително тези, които 
представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната 
съобщителна инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния 
път, вкл. осигурителните, сигнализационните и съобщителни съоръжения, елементи и части от 
пътната инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от 
уличното осветление, металосъдържащи паметници или части от тях да се извършва само при 
наличие на сертификат за произход, издаден от лицата при чиято дейност се образуват попълнен 
по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите.
4.3. Приемането на ОЧЦМ от физически лица да се извършва само при наличие на декларация за 
произход, попълнена по образец,утвърден от Министъра на околната среда и водите.
4.4. Приемането и предаването на отпадъците да се извършва след предварително сключване на 
писмен договор.
4.5. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от:

- три години -  при последващо предаване за оползотворяване,
- една година -  при последващо предаване за обезвреждане.

4.6. Дейностите с отпадъците, включени в настоящото решение да се извършват съгласно 
изискванията на ЗУО, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори, Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, Наредба за 
излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.
4.7. Съхраняването на НУБА да се извършва в специализирани, корозионно устойчиви съдове, 
обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”.
4.8. На площадката количеството на съхраняваните оловни акумулаторни батерии без електролит 
да не надвишава 5 на сто от общото количество.
4.9. За всяко прието ИУМПС да се издава удостоверение за разкомплектуването му, съгласно 
изискванията на чл. 19 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.
4.10. При извършване на дейности само по събиране и съхраняване на ИУМПС да се издава 
удостоверение по чл. 19 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, 
само от името на оператор на център за разкомплектуване на базата на сключен договор за 
предаване на ИУМПС на центъра.
4.11. Да се въведе и поддържа в действие компютърна информационна система за отчитане и 

контрол на издадените удостоверения за разкомплектуване и поддържане на информация за 
изходящите и наличните количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и 
материали, получени от предварителна обработка (разглобяване, рязане) на ИУМПС (отпадък с 
код 160106).
4.12. При предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба да се попълва 
декларация съгласно изискванията на чл. 25 от Наредбата за излезлите от употреба моторни 
превозни средства.
4.13. Генерираните в резултат на предварителна обработка (разглобяване, рязане) на ИУМПС 
(отпадък с код 160106) отпадъци да се третират според изискванията на ЗУО и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му.
4.14. При превоз на опасни отпадъци да се спазват изискванията на чл. 12 от Наредба № 1 от 
04.06.2016 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри.



4.15. Забранява се събирането и съхраняване на НУБА и ИУЕЕО на открито.
4.16. Да се сключи договор с фирма, притежаваща шредерна инсталация, съгласно изискванията 
на чл. 17 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства.
4.17. ОЧЦМ с код 160117 и 160118 да се съхраняват отделно от останалите ОЧЦМ и да се отчитат 
отделно с код и наименование, съгласно приложение № 1 от Наредба № 2/ 2014г. за класификация 
на отпадъците.
4.18. ОЧЦМ, които нямат битов характер /вкл. тези които представляват кабели и 
електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна 
инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, вкл. 
осигурителните, сигнализационните и съобщителни съоръжения, елементи и части от пътната 
инфраструктура като пътни знаци, мантинели, метални капаци на шахти, части от уличното 
осветление, металосъдържащи паметници или части от тях/ да се съхраняват и подготвят за 
оползотворяване отделно от останалите ОЧЦМ.
5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се отстранят всички отпадъци 
от площадката, като същите се предадат на фирми, притежаващи съответните документи по чл. 
35 от ЗУО за третиране на отпадъци и извърши цялостно почистване на терена.
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Е1аредбата по 
чл. 48, ал. 1 от ЗУО -  Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
6.1. Да се водят редовно отчетните книги за отпадъците, чрез НИСО, съгласно чл. 7 от наредбата. 
6.2.Отчитането на ОЧЦМ да се извършва отделно от останалите отпадъци с код и наименование 
съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.
6.3. Да се изготвят и представят, чрез НИСО в регламентирания срок съгласно изискванията на 
Наредба № 1 /  04.06.2014г. годишни отчети по отпадъците.
6.4. При предаване на опасни отпадъци да се попълва идентификационен документ, съгласно 
изискванията на наредбата по чл.48, ал.1 от ЗУО.
7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл. 69, 
ал. 2 от ЗУО да се предостави в РИОСВ - Бургас подновена банкова гаранция.
8. Други условия
8.1. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
8.2. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това решение.
8.3. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по 
управление на отпадъците.
8.4. Притежателят на настоящото разрешение е длъжен да осигури достъп на компетентния орган 
за проверка и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и 
поставените условия.
8.5. Генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци да се третират според 
изискванията на ЗУО и Наредбата по чл.43 от закона.
8.6. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация и 
обучение на персонала, поставени с наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.
8.7. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или 
материали.
8.8. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
8.9. Да се определи отговорно лице за управлението на опасните отпадъци в обекта.
8.10. Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни отпадъци.
8.11. За отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране на депа за неопасни 
отпадъци да се извърши основно охарактеризиране съгласно изискванията на Наредба № 6 от 
27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и оператора на 
депото.
8.12. Третирането на отпадъците да се извършва по методите, описани в т. II на настоящото 
Решение.



8.13. Разплащанията по сделки с ОЧЦМ да се извършва в съответствие на изискванията на чл. 38, 
ал. 4 и ал. 5 от ЗУО.
8.14. Да се спазват условията на РЗИ -  Бургас и БДИБР, поставени чрез Решение за преценяване 
необходимостта от ОВОС № БС-158-ПР/14.11.2022г. на РИОСВ-Бургас, със становища съответно 
техен изх. № 10-273-3/ 28.10.2022г. и изх. № ПУ-01-910/ 06.20.2022г.
8.15. Да се изготви нова собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за 
екологични щети и на случаите на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба 
№ 1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи на 
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за 
минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, като се добавят новите обстоятелства.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната 
среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.


