
РЕ ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. Бургас

Р Е Ш Е Н И Е

№ 02 -  ДО -  494 -  03 от AY;J.9. A9J.9... г.

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.З от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1206 от 12.09.2019 г., допълнителна информация вх. 
№ УО-1206 (1) от 27.09.2019 г. и информация за наличието или липсата на задължения по 
чл. 87, ал. 11 от ДОПК Изх. № 025531902275386 от 13.09.2019г. от Национална агенция за 

приходите, Териториална Дирекция Бургас, Офис Бургас

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

Решение № 02 -  ДО -  494 - 02 от 01.04.2019 г.

на „РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ЕИК: 102852864

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. 

„Крайезерна”, № 121

лице, управляващо/представляващо дружеството: Николай Филипов

служ. тел. 0899 144 775

електронна поща: zomica_79@mail.bg

както следва:
I. Разрешават се следните промени:

А. Добавя се нова дейност Ш2-шредиране в шредерна инсталация на излезли от 
употреба гуми /ИУГ/, отпадък с код 16 01 03 -  излезли от употреба гуми.

на Площадка № 1:

1.1 С местонахождение: гр. Бургас област Бургас община Бургас, кв. «Долно Езерово», 
местност Черна Яна(бивша Караянос), УПИ 1-2, масив, ПИ сидентификатор 
07079.827.49 по КК на гр. Бургас, с площ 10808кв.м

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:
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№ Вид на отпадъка Дейности, Количество Произход
Код Наименование кодове (тон/год.)

1 2 3 4 5
1. 16 01 03 И злезли от  употр еба  

гуми
R 13 -  С ъ х р а н я в а н е  
н а  о т п а д ъ ц и  д о  

и з в ъ р ш в а н е т о  н а  
н я к оя  о т  д е й н о с т и т е  
с  к о д о в е  R 1 -  R  12 , 
с  и з к л ю ч е н и е  н а  
в р е м е н н о т о  
с ъ х р а н я в а н е  н а  
о т п а д ъ ц и т е  н а  
п л о щ а д к а т а  н а  
о б р а з у в а н е  д о  
с ъ б и р а н е т о  и м . 
Д 12-Разм яна на 
отпадъците за  
оползотворяване по  
който и е  д а  е  от  
м етодите с  кодове R 1- 
R 1 1( предварителна  
обработка- 
ш редиране)

5 0 0 0 ,0 0 От ф изически  
лица и лица  
регистрирани по  
Търговския закон

2. 16 01 03 И злезли от  употр еба  
гуми

R12-Pa3MHHa на 
отпадъците за  
оползотворяване по  
който и е д а  е  от  
м етодите с  к одове R 1-  
R 1 1( предварителна  
обработка- 
ш редиране)

3 8 0 ,0 0 Генериран на  
площ адката от  
разкомплектован  
е на И У М П С

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 02 -  ДО -  494 -  02 от 01.04.2019 
г. и издавам следното разрешение:

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

1. Площадка № 1: С местонахождение: гр. Бургас област Бургас община Бургас, кв. 
«Долно Езерово», местност Черна Яна(бивша Караянос), УПИ 1-2, масив, ПИ 
сидентификатор 07079.827.49 по КК на гр. Бургас, с площ 10808кв.

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

№ Вид на отпадък Дейности
кодове

Количес
тво
т/г

Произход

Код Наименование

1 2 3 4 5
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1 16 01 04* Излезли от употреба 
превозни средст ва

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(разкомплектоване и шредиране)

15 000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

2 16 01 06 Излезли от употреба 
превозни средства, 
които не съдържат 
течности или други 
опасни компоненти

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 — R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка -  
разкомплектоване и шредиране)

4 000,00 От лица 
притежаващи 

разрешение по чл. 
35, ал. 1, т. 1 от ЗУО 

или комплексно 
разрешително, 

издадено по реда на 
глава седма, раздел 

II от ЗООС за 
дейност по 

подготовка за 
оползотворяване на 
ИУМПС-код R12

3 15 01 04 Метални опаковки R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(сортиране, уплътняване)

5000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

4 1602 11* Излязло от употреба 
оборудване, съдър 

жащо
хло рфлуорвъглеводо 

роди, HCFC, HFC

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка -разделяне, 
сортиране, разглобя ване)

2000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

5 16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, съд. 

опасни компоненти, 
различни от 

упоменатите в кодове 
от 16 02 09 до 16 02 

12

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка- разгло 
бяване, разделяне, сортиране).

2000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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6 16 02 14 И:шязло от употреба 
оборудване,, различ 
но от упоменатото в 
кодове от 160209 до 

160213

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка 
разглобяване, разделяне, сортира не).

3000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

7 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване, различно 
от 200121,200123 и 

200135

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка- разгло 
бяване, разделяне, сортира не).

5000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

8 20 01 23* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо 

хлорфлуорвъглеводо 
роди

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка- 
разглобяване, разделяне, сортира не).

2000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

9 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване, различно 

от упоменатото от 
200121 и 200123, 

съ държащо .опасни 
компоненти

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R1 — R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им 
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка- 
разглобяване, сортиране, разглобя 
ване).

2000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

10 160601* Оловни
акумулаторни

батерии

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им

5000,00 От физически лица 
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

11 16 01 22 Компоненти, 
неу поменати другаде

R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка- 
разглобяване, разделяне, сорти 
ране).

300,00 Генериран в обекта 
от

разкомплектоване 
на ИУМПС

12 16 02 15* Опасни компоненти, 
отстранени от 

излязло от употреба 
оборудване

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

1000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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13 16 02 16 Компоненти, 
отстранени от 

излязло от употреба 
оборудванеие, 
различни от 

упоменатите в 16 02 
15

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка- 
разглобяване, разделяне, сорти 
ране).

1000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

14 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, съдържащи 
живак

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

1000,
00

От лица
регистрирани по 
Търговския закон

15 16 08 01 Отработени 
катализатори, 

съдържащи злато, 
сребро, рений, родий, 
паладий, иридий или 

платина /с
изюночение на 16 08 

07/

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

3000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

16 16 08 07* Отработени 
катализатори, 

замърсени с опасни 
вещества

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 — R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

500,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

17 19 12 04 Пластмаса и каучук R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка -  
сортиране, рязане и др.)

1500,00 Генериран на 
площадката 

от предварителна 
третиране на 

ИУЕЕО и кабели.
18 16 06 02* Ni-Cd батерии R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 

извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

5000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

19 16 06 03* Живак -  съдържащи 
батерии

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 — R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

1000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

20 16 06 04 Алкални батерии и 
акумулатори

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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21 16 06 05 Други батерии и 
акумулатори

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,
00

От лица
регистрирани по 
Търговския закон

22 20 01 33* Батерии и 
акумулатори, 

включени в 16 06 01, 
16 06 02, 16 06 03, 

както и несортирани 
батерии и 

акумулатори, 
съдържащи такива 

батерии

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка-  
сортиране, прегрупиране)

2000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

23 20 01 34 Батерии и 
акумулатори, 
различни от 

упоменатите в 20 01 
33

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12,с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

2000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

24 16 01 03 Излезли от употреба 
гуми

R 13 — Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е от 
методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка-  
разглобяване, шредиране )

5000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

25 13 0701* Газьол, котелно и 
дизелово гориво

Повторна уп отреба 20,00 Генериран на 
площадката 

от
разкомплектуване 

на ИУМПС
26 13 07 02* Бензин Повторна уп отреба 20,00 Г енериран на 

площадката 
от

разкомплектуване 
на ИУМПС

27 13 07 03* Други горива /вкл. 
смеси/

Повторна уп отреба 20,00 Генериран на 
площадката 

от
разком плектуване 

на ИУМПС
28 13 02 08* Други моторни, 

смазочни и масла за 
зъбни предавки

Повторна уп отреба 20,00 Генериран на 
площадката 

от
разкомплектуване 

на ИУМПС
29 1601 13* Спирачни течности Повторна уп отреба 20,00 Генериран на 

площадката 
от

разкомплектуване 
на ИУМПС
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30 16 01 14* Антифризни 
течтости, съдържащи 

опасни вещества

Повторна употреба 20,00 Генериран на 
площадката 

от
разкомплектуване 

на ИУМПС
31 15 01 01 Хартиени и 

картонени опаковки
R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

5 000,00 От физически лица 
От лица
регистрирани по 
Търговския закон

32 15 01 02 Пластмасови
опаковки

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

5 000,00 От физически лица 
От лица
регистрирани по 
Търговския закон

33 19 12 01 Хартия и картон R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

5 000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

34 20 01 01 Хартия и картон R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

5 000,00 От физически лица 
От лица
регистрирани по 
Търговския закон

35 20 01 39 Пластмаса R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

7 000,00 От физически лица 
От лица
регистрирани по 
Търговския закон

36 17 04 10* Кабели, съдържащи 
масла, каменовъглен 
катран и др. опасни 
вещества

R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

50,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

37 16 01 20 Стъкло R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

700,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

38 19 12 05 Стъкло R 13 -  Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1 -  R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им.

300,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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39 16 01 03 1[злезли от употреба R12 - Размяна на отпадъците за 380,00 Генериран на
гуми оползотворяване по който и да е от площадката от

методите с кодове R1 -R11 разкомплектоване
(предварителна обработка- на ИУМПС
разглобяване, шредиране)

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

К од на 
отпадъка  
съгласно  

Н аредбата  
по чл. 3 от  

ЗУ О

К атегори и  електрическо и елек тронн о оборудван е

1 2 3 4 5 6

16 02 09* □ □ □ □ □ □

16 02 10* □ □ □ □ □ □

1 6 0 2  11* □ □ о X ^  X X

16 02 12* □ □ □ □ □ □

16 02 13* X X □ X X X

16 02 14 X X □ X X X

20 01 21* □ □ X □ □ □

20 01 23* X X □ X X □

20 01 35* X X □ X X X  1

20 01 36 X X X X X X  4

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

Код на отпадъка 
съгласно Наредбата 

по чл. 3 от ЗУО

Автомобилни 
батерии и 

акумулатори

Индустриални 
батерии и 

акумулатори

Портативни 
батерии и 

акумулатори
1 2 3 4

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

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

Вид ia отпадъка Дейности Количест Произход
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№
Код I1аименование кодове во

(тон/год.)
1 2 3 4 5 ^

1 02 01 10 Метални отпадъци R 13 -  Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

1000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

2
12 01 01 Стърготини, стружки 

и изрезки от черни 
метали

R 13 -  Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране)

2000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

3
12 01 02 Прах и частици от 

черни метали
R 13 -  Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.

2000,00 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 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране)

2000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

5
12 01 04 Прах и частици от 

цветни метали
R 13 -  Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.

1000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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6
1601 17 Черни метали R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя -  
ване, шредиране)

10000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

7
1601 18 Цветни метали R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя -  
ване, шредиране)

5000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

8
17 04 01 Мед, бронз, месинг R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

20000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

9
17 04 02 Алуминий R 13 — Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

20000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

10
17 04 03 Олово R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

10000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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11
17 04 04 ЦшИ С R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

10000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

12
17 04 05 Желязо и стомана R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

20000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

13
17 04 06 Калай R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 -  Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя -  

ване)

5000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

14
17 04 07 Смеси от метали R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 -  Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 -  

R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя -  

ване)

3000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

15
17 04 11 Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 
10

R 13 -  Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя -  
ване)

10000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

11



16
19 1001 Отпадъци от желязо и 

стомана
R 13 -  Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, уплътняване)

2000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

17
19 10 02 Отпадъци от цветни 

метали
R 13 -  Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.

2000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

18
19 12 02 Черни метали R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, уплътняване)

7000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

19
19 12 03 Цветни метали R 13 — Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им.

20000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

20
20 01 40 Метали R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

3000,00 От физически лица 
От лица

регистрирани по 
Търговския закон

21
19 01 02 Черни метали, 

отделени от дънна 
пепел

R 13 -  Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R1 -  R 12, с изключение на 
временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на 
образуване до събирането им. 
R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, разделяне)

2000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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22

16 01 07 Черни метали R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя -  
ване, шредиране)

16000,00 Генериран на 
площадката 

От
разкомплектоване 

на ИУМПС

23

16 01 08 Цветни метали R12 - Размяна на отпадъците 
за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя -  
ване, шредиране)

950,00 Генериран на 
площадката 

От
разкомплектоване 

на ИУМПС

24
19 12 02 Черни метали R12 - Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

5000,00 От дейности по 
предварително 

третиране- 
разкомплектоване, 

рязане,
разглобяване и др.

на отпадъци от 
метали, ИУМПС, 
ИУЕЕО, кабели

25
19 12 03 Цветни метали R12 - Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

850,00 От дейности по 
предварително 

третиране- 
разкомплектоване, 

рязане,
разглобяване и др.

на отпадъци от 
метали, ИУМПС, 
ИУЕЕО, кабели

2.Площадка № 2
2.1 С местонахождение: област Бургас(община Айтос, община Бургас, община Камено, 
община Карнобат, община Малко Търново, община Несебър, община Поморие, община 
Приморско, община Руен, Община Созопол, Община Средец, община Сунгурларе, община 
Царево)
2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 
по третиране са посочени в следната таблица:

№ Вид на отпадък Дейности,
кодове

Количество
т/г

Произход

Код Наименование
1 2 3 4 5

1. 16 01 06 Излезли от употреба 
превозни средства, 
които не съдържат 
течности или други 
опасни компоненти

R12 - Размяна на отпадъците за 
оползотворяване по който и да е 
от методите с кодове R1 -R11 
(предварителна обработка -  
шредиране)

15000,00 Лица притежаващи 
разрешение по чл. 

35, ал. 1, т. 1 от ЗУО 
или комплексно 
разрешително, 

издадено по реда на 
глава седма, раздел 

II от ЗООС за 
дейност по 

подготовка за 
оползотворяване на 
ИУМПС-код R12
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2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите по 
третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

Вид на отпадъка Дейности, Количест Произход

№
Код Наименование кодове во

(тон/год.)
1 2 3 4 5 ^

1
1601 17 Черни метали R12 - Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-  шредиране)

9000,00 Лица притежаващи 
разрешение по чл. 

35, ал. 1, т. 1 от 
ЗУО или 

комплексно 
разрешително, 

издадено по реда 
на глава седма, 

раздел II от ЗООС 
за дейност по 
подготовка за 

оползотворяване на 
ИУМПС-код R12

2
1601 18 Цветни метали R12 - Размяна на отпадъците 

за оползотворяване по който и 
да е от методите с кодове R1 - 
R11 (предварителна обработка 
-  шредиране)

4000,00 Лица притежаващи 
разрешение по чл. 

35, ал. 1, т. 1 от 
ЗУО или 

комплексно 
разрешително, 

издадено по реда 
на глава седма, 

раздел II от ЗООС 
за дейност по 
подготовка за 

оползотворяване на 
ИУМПС-код R12

II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията 
Площадка № 1
Площадката на която ще се извършват дейностите по третиране на отпадъците е 
разположена в гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, местност «Черна Яна /бивша 
«Караянос»/, УПИ I -  2, масив 70, ПИ с идентификатор по КК 07079.879.49 на площ от 
10808 кв. м. и се ползва въз основа на договор за наем. Граничи с местен общински път, ж.п. 
линия, път от републиканската пътна мрежа. Включва фургони, пригодени за 
административен офис, складови помещения, битови помещения, работно хале -  носеща 
метална конструкция за извършване на дейности с ИУМПС, ИУЕЕО, опасни отпадъци от 
предварително третиране на ИУМПС и ИУЕЕО, катализатори, кабели и др., навес за 
съхраняване на НУБА и ИУЕЕО, открита площадка за извършване на дейности с ИУМПС, 
ИУГ, ОЧЦМ, метални опаковки, отпадъци от ИУМПС, кабели и др., предварително 
съхраняване на стъкло, КМУ.
Площадката е заградена с плътна бетонна ограда, откритите площи са с бетонно покритие, 
изграден е контролно -  пропускателен пункт. Обектът се охранява денонощно чрез 
физическа охрана и видеонаблюдение.
За имота има влязъл в сила ПУП -  ПРЗ, одобрен със Заповед № 1072/28.05.2007 год. на Зам. 
Кмет по УТС. Съгласно ОУП на гр. Бургас, одобрен с Решение № 51-1/21.07.11 год. на 
Общински съвет Бургас, площадката попада в устройствена зона 2/Пп -  предимно 
производствена зона с преобладаващи производствени дейности..
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За претегляне на входящите и изходящи потоци отпадъци са осигурени автомобилна 
електронна везна с товароподемност до 50 т и механични кантари с различна 
товароподемност.
В обекта ще се: приемат отпадъци от ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, метални опаковки, 
катализатори и ОЧЦМ от физически лица и лица регистрирани по Търговския закон на база 
сключени договори за покупко -  продажба.
Дейности с ИУМПС и отпадъци от ИУМПС
Приетите ИУМПС (отпадъци с код 160104 и 160106) ще се съхраняват на обособено място 
на откритата бетонирана площадка. На мястото на съхраняването да се осигури абсорбент -  
трици, пясък, талаш и др. При евентуален разлив на масла и нефтопродукти, местата да се 
посипват със сорбента, след което замърсения материал (отпадък 15 02 02 ) да се събира в 
отделен варел, който след запълването му да се пренася до определеното място в работното 
хале, където да се: съхранява до предаването му за последващо третиране.
Предварителното третиране на ИУМПС да се извършва в обособената зона за 
разкомплектуване на ИУМПС -  работно хале. Операциите по евакуиране на течните 
отпадъци да се осъществяват чрез монтираната система за източване на течности от ИУМПС 
IRIS -  МЕС, произход Италия. Разкомплектоването да се извършва в следната 
последователност:
- Отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове;
- Отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т. ч. въздушни 
възглавници);
- Отстраняване на всички налични флуиди, съдържащи се в ИУМПС -  горива, смазочни 
масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи 
течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и др., освен ако 
са необходими за повторната употреба на съответните компоненти. Отделените течности да 
се съхраняват разделно в подходящи съдове, поставени до съоръжението. След запълване на 
съдовете, последните да се пренасят в определения закрит склад за съхраняване до 
използуването им по предназначение в автомобилите на дружеството.;
- Премахване на всички компоненти (доколкото е възможно), идентифицирани като 
съдържащи живак и демонтиране на електрониката. Отстраняване на компонентите и 
материалите, които са обозначени в съответствие с чл. 5, ал.2 от Наредбата за излезлите от 
употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 
25.01.2013 г.;
- Отделяне на катализаторите и маслените филтри;
- Отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий;
- Отделяне на гуглите;
- Отделяне на големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за 
течности и т. н.);
- Отделяне на стъклата;
- Отделяне на останалите компоненти -  седалки и др.;
Отделените за повторна употреба части при разкомплектоването на ИУМПС да се 
съхраняват върху стелажи в определения закрит склад или на обособено място на откритата 
площадка до реализацията им.
На мястото на разкомплектоването да се осигури абсорбент -  трици, пясък, талаш и др. При 
евентуален разлив на масла и нефтопродукти, местата да се посипват със сорбента, след 
което замърсеният материал (отпадък 15 02 02 ) да се събира в отделен варел. Формираните 
от дейността замърсени парцали (кърпи за изтриване), ръкавици и др. предпазни облекла, 
замърсени с неф топродукти и масла (отпадък 15 02 02 ) да се събират и съхраняват в метален 
варел.
Отделените в резултат на разкомплектоването отпадъци от ИУМПС в зависимост от вида им 
да се съхраняват на определено място в работното хале и на обособено място на откритата 
бетонирана площадка.
При разкомплектоването, формираният отпадък с код 16 01 22 да се събира в подходящи 
съдове и предварително съхранява в определения закрит склад или на обособено място на
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откритата площадка. Периодично отделеният отпадък да се подлага на операция по 
сортиране, прегрупиране и разглобяване, при което да се отделят рециклируемите 
компоненти.
Неподлежащите на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от 
ИУМПС да се събират и съхраняват на обособено място на откритата площадка и се 
предават за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни 
актове по прилагането му.

Освободените от опасни и други компоненти ИУМПС и метални части от тях да се подлагат 
на третиране чрез шредиране в мобилната шредерна инсталаци ARJES VZ950 е капацитет 72 
т/денонощие, разположена на бетонирана площадка в обекта. Подадени в инсталацията, 
отпадъците преминават през няколко нива на обработка, като металният скрап в крайния 
етап се раздробява на парчета е големина 200 мм и се отделят черните метали е надлентов 
магнитен сепаратор от цветните метали и неметалните примеси. За отделените от 
шредирането отпадъци да се осигурят съдове и обособена площ за съхраняването им, до 
предаването им за последващо третиране.
Дейности с НУБА
Площадката за съхраняване на отпадъците представлява навес, изграден в обекта. На 
площадката ще се приемат отпадъци 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. След натрупване на определени количества отпадък, същият ще се предава на 
фирми, притежаващи документ за извършване на дейности е отпадъци въз основа на договор. 
Приетите отпадъци с код 20 01 33* и 20 01 34 периодично ще се подлагат на операциите по 
соритиране и прегрупиране. В резултат на предварителната им обработка ще се разделят на 
отпадъци с код 16 06 01*, 16 06 02*, 16 06 03*, 16 06 04 и 16 06 05, които ще се съхраняват 
разделно в подходящи съдове.
На площадката да се осигурят подходящи агенти, които да се ползват при евентуален разлив 
на електролит.
Дейности с ИУЕЕО и отпадъци от ИУЕЕО
Приетите на площадката отпадъци след претегляне и визуален оглед да се съхраняват на 
определените места -  в затворени контейнери на откритата площадка, под навес или в 
закритите складови площи, разположени в изградената в имота сграда според категорията 
им. Събраните отпадъци от ИУЕЕО е код 16 02 13* / от категории 3 и 4 -  телевизори и 
монитори/, 20 01 35* /от категории 3 и 4 -  телевизори и монитори/ и 20 01 21* да се 
съхраняват на площадката, без да се подлагат на операции по предварителна обработка. При 
натрупване на определени количества от отпадъците, същите да се предават за последващо 
третиране. Съхраняването на отпадък е код 20 01 21* да се извършва в подходящи съдове, 
осигуряващи в максимална степен безопасното им съхраняване. На мястото на съхраняване 
на отпадъка да се осигури сяра, най-малко два грама на килограм лампи, която да бъде 
използвана в случай на счупването им.
Предварителната обработка на отпадъците да се извършва в определеното закрито 
помещение, оборудвано е работни плотове и механични и електрически инструменти. 
Последователността при предварителното третиране на ИУЕЕО и на компонентите от него / 
без хладилна и климатична техника/ е следната:
- Разглобяване, демонтиране на основни части и компоненти, които се съхраняват в 
подходящи контейнери, кошове, кесони.
- Отделяне на опасните вещества като живак -  съдържащи компоненти- живачни прекъсвачи, 
релета и стартери за луминисцентни лампи и др., кондензатори, съдържащи ПХБ/ПХТ, 
електролитни кондензатори, батерии и акумулатори, азбест, масла от радиатори, електронно
лъчеви тръби, печатни платки и др. Предварителното съхраняване на тези отпадъци да се 
извършва разделно по видове в подходящи съдове до предаването им за последващо 
третиране.
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- Отделяне на метали, пластмаса, стъкло, текстил, бетон, кабели и др. Предварителното 
съхраняване на тези отпадъци да се извършва разделно по видове в подходящи съдове или в 
насипно състояние до предаването им за последващо третиране.
Приетите на площадката отпадъци с код 16 02 15* и 16 02 16 да се третират както 
генерираните на площадката.
Последователността при предварително третиране на ИУЕЕО -  хладилна техника е 
следната:
- Отделяне на хладилния агент и маслото. Ще се използва монтираното на площадката 
специализирано устройство, собственост на дружеството IRIS -  МЕС, произход Италия. 
Съоръжението е мобилно, лесно преносимо, без ограничение на капацитета. Флуидите от 
отпадъците ще се източват поетапно, за да се предотврати смесването им. Съдовете за 
съхраняване на флуидите представляват бутилки и са за многократно ползване. Принципът 
на действие е следния: след свързване на устройството с хладилника се създава вакуум, в 
резултат на който се изсмукват последователно флуидите в херметически затворени бутилки.
- Отделяне на компресора, превключватели, кондензатори и другите компоненти, 
класифицирани като опасни отпадъци.
- Отделяне на изолационната пяна. Обучен персонал със специални инструменти да разрязва 
корпусите на хладилниците и чрез минимален брой срезове да отделя изолационната пяна. 
Изолационната пяна да се съхранява в специални съдове/опаковки, които да предотвратяват 
нейното разпиляване.
Неподлежащите: на повторна употреба и оползотворяване компоненти и материали от 
ИУЕЕО да се събират и съхраняват на обособено място на откритата площадка и се предават 
за обезвреждане съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му.
Дейности с метални опаковки и катализатори
Приетите метални опаковки да се съхраняват на обособено място на откритата площадка. 
След сортирането му по вид, отпадъкът ще се уплътнява и поставен в биг-бег опоковки ще се 
съхранява до предаването му за оползотворяване на фирми, притежаващи документ по чл. 35 
от ЗУО. При сортирането на отпадък метални опаковки може да се получи отпадък с код 19 
12 12, който е необходимо да се събира в контейнер, разположен на откритата площадка. 
Отпадъците с код 16 08 07* и 16 08 01, събрани на площадката от лица регистрирани по 
Търговския закон да се съхраняват в метални варели, поставени в закрит склад до 
предаването им за последващо третиране.
Дейности с изл езли от употреба гуми
Приетите на площадката и образуваните на площадката в резултат на разкомплектуването на 
ИУМПС ИУГ да се съхраняват разделно на обособената открита площ чрез натрупване. 
Периодично да се подават ИУГ с джанти към разположеното в обекта приспособление за 
демонтиране на джантите. Автомобилната гума се захваща с джантата от държач, след което 
под натиск на хидравлично бутало се оказва натиск върху джантата и последната се огъва и 
излиза от гумата. След разделяне на излезлите от употреба гуми на автомобилна гума и 
джанта, двата отпадъка да се насочат към определените места на откритата площадка за 
предварителното им съхраняване. Автомобилната гума периодично да се подава за 
предварително третиране в разположения на площадката шредер. Процесът на шредиране се 
състои в намаляване на размера на излезлите от употреба гуми чрез раздробяване(нарязване) 
на цели гуми в устройство тип шредер ARJES V950 с капацитет 50т/денонощие, като 
полученият изходен материал (шредирани парчета) е с размери 50мм. Почистените отпадни 
гуми се подават към шредера , след което материалът са раздробява и пада директно върху 
извеждащата лента. Накъсаният материал се изхвърля през същата лента и се складира в 
съдове, до предаването им на фирма, притежаваща гранулатор, където размерите им ще се 
намалят до Юмм. За шредираните отпадъци се осигуряват съдове и обособена площ за 
съхраняването им, до предаването из последващо третиране.
Дейности с ОЧЦМ и отпадък с код 17 04 10*
В обекта да се определят зони за третиране на приеманите ОЧЦМ, отделени от зоните за 
третиране на другите видове отпадъци. Приетите отпадъци от цветни метали след претегляне
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да се съхраняват в опреденото складово помещение /фургон/, а отпадъците от черни метали -  
на откритата площадка, като за определени видове се осигурят контейнери. При 
необходимост ОЧЦМ да се подлагат на предварителна обработка -  рязане и разглобяване, 
което да се извършва на открито. Нарязването ще е газкислородно. При третирането на 
отпадъците ще се получи отпадък с код 19 12 12, който е необходимо да се събира в 
контейнер, разположен на откритата площадка.
Приетите отпадъци с кодове 17 04 10* и 17 04 11 след визуален преглед и претегляне да се 
насочат към определените места за съхраняването им. Отпадък с код 17 04 10* да се 
съхранява в затворени контейнери, изолирани от атмосферни въздействия или под навес, а 
отпадък с код 17 04 11 на откритата бетонирана площадка. Периодично част от кабелите с 
код 17 04 11 да се подават към инсталираното на площадката устройство /изработено по 
стопански начин/ за разцепването им. Принципът на действие е следният: кабелът преминава 
през горен и долен нож, задвижвани от електромотор, при което се извършва разцепването 
му. Получените в резултат на операцията отпадъци с код 19 12 04, 19 12 02 и 19 12 03 да се 
съхраняват разделно на площадката до предаването им за последващо третиране.
Дейности с отпадъците от хартия и пластмаса
Отпадъците от хартия и пластмаса ще се приемат от физически и юридически лица само 
разделно събрани, без да са смесени и замърсени. Приемането на отпадъците ще се 
извършва след визуален оглед и претегляне. Приетите вече отпадъци от хартия, картон и 
пластмаса ще се съхраняват на обособени места в закрит склад и на откритата площадка в 
чували, биг бег или в насипно състояние. Отпадъците ще се съхраняват на площадката до 
предаването им за последващо третиране въз основа на писмен договор с фирма 
притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата. 
Дейности с отпадъците от стъкло
Приетите от други лица отпадъци с кодове 16 01 20 и 19 12 05 след претегляне и визуален 
оглед ще се съхраняват разделени по вид в контейнери, разположени на обособени, 
обозначени места на откритата площадка до предаването им въз основа на договор за 
последващо третиране.

Площадка № 2
Площадките са разположени на територията на област Бургас - община Айтос, община 
Бургас, община Камено, община Карнобат, община Малко Търново, община Несебър, 
община Поморие, община Приморско, община Руен, община Созопол, община Средец, 
община Сунгурл аре, община Царево.
Площадките са собственост на лица, регистрирани по Търговския регистър и притежаващи 
разрешение за извършване на дейности по третране на отпадъци -  разрешени дейности R 13 
и R 12 с ИУМПС и отпадъци с код 1601 17и 1601 18. Въз основа на сключен договор с 
горепосочените лица, дружеството да транспортира мобилната шредерна инсталаци ARJES 
VZ950 до съответната площадка при заявка и инсталацията да бъде разположена на 
подходящо за извършваните от нея дейности място в обекта. При предвижването на 
инсталацията от площадка № 1 до площадка № 2 да се спазват изискванията от инструкциите 
за ползване на съоръжението, че транспортирането и по улици за обществено движение се 
разрешава само с помощта на автомобил с платформа поради евентуални щети по пътната 
настилка.
Подготвените за третиране ИУМПС и метални части от тях -освободени от опасни и други 
компоненти да се подават за шредиране в доставената на площадката мобилна шредерна 
инсталаци ARJES VZ950, обслужвана от обучен за действие с нея персонал. Подадените в 
инсталацията от падъци преминават през няколко нива на обработка, като металният скрап в 
крайния етап се раздробява на парчета с големина 200 мм и се отделят черните метали с 
надлентов магнитен сепаратор от цветните метали и неметалните примеси. Отделените от 
шредирането от падъци да се съхраняват на площадката на обособени места, определени от 
фирмата -заявител.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
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1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 
превантивните мерки в съответствие с описаните в заявлението и утвърден Авариен план.
2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да 
се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от 
ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за 
дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи 
разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от 
ЗУО;
3. Извършването на дейността шредиране на Площадка № 2 да се извършва само въз основа на 
писмен договор с лица, притежаващи разрешение за извършване на дейности по съхраняване и 
предварително третиране -  разкомплектоване на ИУМПС и отпадъци с код 1601 17 и 16 01 18.
3. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания- 
Площадка № 1 :
3.1.1. Площадката да е с осигурена охрана.
3.1.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти. Обозначението за предназначението на площадката 
за извършване на дейности по съхраняване на НУБА да бъде: „Събирателен пункт за негодни 
за употреба батерии и акумулатори”. Обозначението за предназначението на площадката за 
извършване на дейности по съхраняване на ИУЕЕО да бъде: „Събирателен пункт за излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване“.
3.1.3. Площадката да е с подходяща настилка.
3.1.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № 1з -  1971 от 29 
октомври 2009 г. за застроително -  технически правила и норми и осигуряване на 
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
3.1.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.1.6. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите 
и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията .
3.1.7. Местата за съхраняване на отпадъците да са обособени и обозначени с табели, според 
вида им.
3.1.8. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.1.9. Площадката за съхраняване на НУБА, ИУМПС и ИУЕЕО да е в съответствие с 
изискванията на чл. 43 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба 
батерии и акумулатори, приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г., 
чл. 21 от от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС 
№ 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г. и чл. 38 от Наредбата за излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. 
ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.
3.1.10. Да са оборудвани вътрешни площадки за престой на колите по време на извършване 
на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците.
3.1.11. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работното време, 
отговорно лице и телефони за контакти.
3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания -  
Площадка № 1:
3.2.1. Площадката да е с осигурена охрана.
3.2.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти.
3.2.3. Площадката да е с подходяща настилка.
3.2.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № 1з -  1971 от 29 
октомври 2009 г. за застроително -  технически правила и норми и осигуряване на 
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).
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3.2.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
3.2.6. Местата за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на 
разкомплектуването на ИУМПС да са обособени и обозначени с табели с наименованието и 
съответния код на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.
3.2.7. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите, 
образуваните и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията.
3.2.8. Да са осигурени на площадката подходящи съдове за събиране на генерираните в 
резултат на предварителната обработка отпадъци.
3.2.9. Площадката за разкомплектуване на ИУМПС да е в съответствие с изискванията на чл. 
21 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с ПМС № 11 от 
15.01.2013 г„ обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.
3.2.10. Площадката за предварително третиране на ИУЕЕО да е в съответствие с 
изискванията на чл. 38 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване, приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2013 г.
3.2.11. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение.
3.2.12. 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 др.
3.2.13 Местата за предварително съхраняване на отпадъци, получени в резултат на 
предварителното третиране на ИУЕЕО да са обособени и обозначени с табели с 
наименованието и съответния код на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания- 
Площадка № 1:
4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите /образуваните/ 
предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, калибрирани с точност за 
измерванията, каго данните се документират в отчетните книги, съгласно изискванията на 
Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, обн. ДВ, бр. 
51/2014 г.
4.2. Да се спазват изискванията на Наредба 1з -  2377 от 15 септември 2011 год. за правилата 
и нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване риска 
от възникване на пожари.
4.3. 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.

4.4. Съхраняването на отпадъците НУБА да се извършва в специализирани, корозионно - 
устойчиви съдове, обозначени с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори”.
4.5. На площадката количеството на съхраняваните оловни акумулаторни батерии без 
електролит да не надвишава 5 на сто от общото количество.
4.6. 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, 
приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.
4.7. 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, 
приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г. само от името на 
оператор на център за разкомплектуване на базата на сключен договор за предаване на 
ИУМПС на центъра.
4.8. Да се въведе 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 разкомплектуването на ИУМПС.
4.9. 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, приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.
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4.10. Генерирайте в резултат на разкомплектуването на ИУМПС отпадъци да се третират 
според изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
4.11. При приемане и предаване на ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред, както и при 
приемането и предаването за повторна употреба на компоненти и материали, се попълва 
декларация, съгласно изискванията на чл. 30 от Наредбата за излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 
от 08.01.2013 г.
4.12. Генерираните в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО отпадъци да се 
третират според изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането 
му.
4.13. 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, обн. ДВ, бр. 51/2014 г.
4.14. Забранява се чупенето на излезли от употреба газоразрядни лампи и електроннолъчеви 
тръби.
4.15. Предварителното третиране на ИУЕЕО, съдържащо хлорофлуорвъглеводороди, 
ненапълно халогенирани хлорофлуоровъглеводороди или ненапълно халогенирани 
флуоровъглеводороди, ненапълно халогенирани въглеводороди да се извършва при спазване 
на изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ № 
1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, приета с ПМС № 326 на МС от 
2010 г./ДВ, бр. 2 от 2011 г./.
4.16. Формираните в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО отпадъци, 
съдържащи благородни метали да се третират при спазване на изискванията на Наредбата за 
условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които 
осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и 
скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с ПМС № 181 на МС от 2004 г. 
/обн. ДВ, бр. 69 ог 2004 г.; изм. и доп./.
4.17. Да се спазват изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и на 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му при формиране на компоненти, 
съдържащи радиоактивни вещества, в резултат на предварителното третиране на ИУЕЕО.
4.18. Приемането и предаването на отпадъците от черни и цветни метали, които нямат битов 
характер да се извършва само при наличие на сертификат за произход, попълнен по образец, 
утвърден от Министъра на околната среда и водите.
4.19. Приемането на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица 
да се извършва само при наличие на декларация за произход, попълнена по образец, 
утвърден от Министъра на околната среда и водите.
4.20. 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 пъту 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 да се съхраняват и предварително третират 
отделно от оставалите ОЧЦМ.
Площадка № 2
4.1. При извършване на дейности по шредиране на отпадъци, дружеството е длъжно да 
уведоми РИОСВ -  Бургас за местоположението на площадката, на която ще бъдат 
извършени съответните дейности, кога се планира да започне извършването на тези 
дейности и периода за извършване на операцията по шредиране.
5. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се отстранят всички 
отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи 
по чл.35 от ЗУО за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена.
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6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата 
по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните 
регистри, обн. ДВ, бр. 51/2014 г.
6.1. Да се заверят и водят редовно отчетни книги за отпадъците.
6.2. Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.
7. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по 
чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ-Бургас подновена банкова гаранция.
8. В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на шредерната 
инсталация по Закона за устройство на територията, копие от същия да се представи в 
РИОСВ -  Бургас.
9. Други условия.
9.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи 
по управление на отпадъци.
9.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
9.3. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за 
инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и 
поставените условия.
9.4. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или 
материали.
9.5. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
9.6. Да се определи отговорно лице за управлението на опасните отпадъци в обекта.
9.7. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това Решение.
9.8. Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни отпадъци.
9.9 Генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци да се третират според 
изискванията на ЗУО и Наредбата по чл. 43 от ЗУО.
9.10. 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.
9.11. Най-малко 1 месец преди изтичането на срока на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от 
ЗУО, да се представи в РИОСВ-Бургас подновена банкова гаранция.
9.12. Изготвената собствена оценка за възможните случаи на непосредственоа заплаха за 
екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба 
№ 1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените 
случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и 
за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение да се съхранява на площадката и 
да се представя на компетентните органи при поискване.
9.13. Третирането на отпадъците да се извършва по методите, описани в т. II на настоящото 
Решение.
9.14. Да се класифицират генерираните в резуртат на операцията шредиране отпадъци в 
едномесечен срок от получаване на настоящото разрешение.
9.15. Обслужването на шредерната инсталация да се извършва от обучен и квалифициран 
персонал.

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 
Административмопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.


