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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

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

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. Бургас

РЕШ ЕНИЕ

№ 02 -  ДО -  499 -  02 от 13.09.2019 г.

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО -  1143 от 29.08.2019 г. и Удостоверение с 
изх. № 025531902157070 от 03.09.2019 г. от Национална агенция по приходите, Териториална 
дирекция Бургас, офис Бургас

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение № 02 -  ДО -  499 -  01 от 28.11.2017 г.

на

„МЕТАЛИКА КОМЕРС“ ЕООД

ЕИК: 203672076

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

Патриарх Евтимий“, № 108

лице, управляващо/представляващо дружеството: Стоян Димов -  Управител

служ. тел.: 0899 144775 

e-mail: zornica_79@mail.bg 

както следва:

I. Разрешават се следните промени:

А. Добавя се нов отпадък на площадка № 1 с местонахождение: гр. Бургас, област Бургас, 
ул. „Крайезерна“ № 121, УПИ XXVII, кв.52, имот с идентификатор №07079.605.194 по плана 
на Промишлена зона „Север“ на гр.Бургас.
1.1. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 
по третиране са посочени в следната таблица

№ В и д  н а  о т п а д ъ к а Д е й н о с т и , К о л и ч е с т в о П р о и зх о д
К о д Н а и м е н о в а н и е к о д о в е (т о н /г о д .)

1 2 3 4 5
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1. 17 02 01 Дървесина R13-съхраняване на 5000,00 От лица
отпадъци до регистрирани
извършване на някоя от по Търговския
дейностите с кодове R1 
до R12, е изключение 
на временното 
съхраняване на 
отпадъците на 
площадката на 
образуване до 
събирането им

закон

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 02 -  ДО -  499 - 01 от 28.11.2017г. 
и издавам следното разрешение:

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

1. Площадка № 1:
1.1. С местонахождение: гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, ул. „Крайезерна“,

№ 121, УПИ XXVII-447, кв. 52, с площ от 6020 кв. м. по плана на Промишлена зона „Север“.
1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

№ Вид на отпадъка Дейности, К оличество Произход

Код Н аименование кодове (тон/год.)

1 2 3 4 5

1 . 16 01 04* Излезли от употреба 
превозни средства

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R11 (предварителна 
обработка -  разкомплектуване.)

6 000,00 От физически лица 
и лица
регистрирани по 
Търговския закон

2. 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 от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R11 (предварителна 
обработка -  разкомплектуване)

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
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3. 160601* Оловни акумулаторни 
батерии

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

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

4. 16 06 02* N1 -  Cd батерии R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

5. 16 06 03* Батерии, съдържащи живак R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

6. 16 06 04 Алкални батерии 
(с изкл ючение на 
16 06 03*)

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

7. 16 06 05 Други батерии и 
акумулатори

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

8. 02 01 04 Пластмасови отпадъци /с 
изключение на опаковки/

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

100,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

9. 07 02 13 Отпадъци от пластмаси R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

200,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

10. 12 01 05 Стърготини, стружки и 
изрезки от пластмаси

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

200,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

11. 15 01 01 Хартиени и картонени 
опаковки

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

4 000,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон
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12. 15 01 02 Пластмасови опаковки R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

4 000,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

13. 15 01 03 Опаковки от дървесни 
материали

R13 — съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (предварителна 
обработка -разглобяване, 
разделяне.)

500,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

14. 15 01 04 Метални опаковки R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R11 (сортиране, 
балиране)

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

15. 15 01 05 Композитни/многослойни
опаковки

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

100,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

16. 15 01 07 Стъклени опаковки R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

2 000,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

17. 15 01 09 Текстилни опаковки R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

100,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

18. 17 02 03 Пластмаса R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

100,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

19. 19 1201 Хартия и картон R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 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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20. 19 12 04 Пластмаса и каучук R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

100,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

21. 20 01 01 Хартия и картон R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

2 000,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

22. 20 01 02 Стъкло RJ3 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

100,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

23. 20 01 39 Пластмаси R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

2 000,00 От физически лица 
и лица,
регистрирани по 
Търговския закон

24. 16 02 11* Излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
флуорохлоровъглероди, 
флуорохлоровъглеводород 
и /HCFC/,
флуоровъглеводороди
/HFC/

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (разделяне, 
разглобяване, сортиране)

500,00 От лица, регистри
рани по Търгов
ския закон

25. 16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
опасни компоненти (3), 
различно от упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 16 
02 12

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (сортиране, 
разглобяване, разделяне)

100,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

26. 16 02 14 Излязло от употреба 
оборудване, различно от 
упоменатото в кодове от 16 
02 09 до 16 02 13

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (сортиране, 
разделяне, разглобяване)

500,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон
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27. 16 02 15* Опасни компоненти, 
остранени от излязло от 
употреба оборудване

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  R11 (предварителна 
обработка -разделяне, 
разглобяване, сортиране.)

500,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

28. 16 02 16 Компоненти,отстранени 
от излязло от употреба 
оборудване, различни от 
посочените в код 16 02 15

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  Rl 1 (предварителна 
обработка -разглобяване, 
разделяне, сортиране)

5 000,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

29. 16 08 01 Отработени катализатори, 
съдържащи злато, сребро, 
рений, родий, паладий, 
иридий или платина (с 
изключение на 16 08 07*)

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

1 000,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

30. 16 08 07* Отработени катализатори, 
замърсени с опасни 
вещества

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

31. 20 01 23* Излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
флуорохлоровъглероди

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  Rl 1 (разделяне, 
разглобяване)

1 000,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

32. 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 
20 01 23, съдържащо 
опасни компоненти (3)

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове Rl -  Rl 1 (разглобяване, 
разделяне, сортиране)

500,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

6



33. 20 01 33* Батерии и акумулатори, 
включени в 16 06 01, 16 06 
02 или 16 06 03, както и 
несортирани батерии и 
акумулатори, съдържащи 
такива батерии

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 — R11 (сортиране.)

300,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

34. 20 01 34 Батерии и акумулатори, 
различни от упоменатите в 
20 01 33

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

300,00 От физически 
лица и лица 
регистрирани по 
Търговския закон

35. 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21, 20 
01 23 и 20 01 35

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (сортиране, 
разглобяване, разделяне)

1000,00 От физически 
лица и лица 
регистрирани по 
Търговския закон

36. 13 0701* Газьол, котелно и дизелово 
гориво

Повторна употреба 6,00 Генериран на 
площадката, от 
разкомплектоване 
на ИУМПС

37. 13 07 02* Бензин Повторна употреба 6,00 Генериран на 
площадката, от 
разкомплектоване 
на ИУМПС

38. 13 07 03* Други горива 
/включително смеси/

Повторна употреба 6,00 Генериран на 
площадката, от 
разкомплектоване 
на ИУМПС

39. 13 02 08* Други моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни 
предавки

Повторна употреба 4,00 Генериран на 
площадката, от 
разкомплектоване 
на ИУМПС

40. 1601 13* Спирачни течности Повторна употреба 3,00 Генериран на 
площадката, от 
разкомплектоване 
на ИУМПС

41. 1601 14* Антифриз ни течности, 
съдържащи опасни 
вещества

Повторна употреба 6,00 Генериран на 
площадката, от 
разкомплектоване 
на ИУМПС

42. 16 01 03 Излезли от употреба гуми R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

1 500,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани по 
Търговския закон



43. 16 01 03 Излезли от употреба гуми R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (сортиране, 
разглобяване, разделяне)

360,00 Генериран на 
площадката, от 
разкомплектоване 
на ИУМПС

44. 17 02 01 Дървесина R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове R1 до R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

5000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

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

К о д  на  
о т п а д ъ к а  
с ъ гл а сн о  

Н а р е д б а т а  
по чл. 3 от  

З У О

К а т ег о р и и  е л ек т р и ч еск о  и е л е к т р о н н о  о б о р у д в а н е

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10

16 02  09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02  10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1 6 0 2  11* X □ □ □ □ □ □ □ □ □ X

1 6 0 2  12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1 6 0 2  13* X X X X □ □ X X X X X

16 02  14 X X X X □ □ X X X X X

2 0 0 1  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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К о д  на отп адъ к  
съ г л а сн о  Н ар едб . 

п о ч л . 3 о т  ЗУ(

а
1та
)

А в т о м о б и л н и  
б а т е р и и  и 

а к у м у л а т о р и

И н д у с т р и а л н и  
б а т е р и и  и 

а к у м у л а т о р и

П о р т а т и в н и  
б а т е р и и  и 

а к у м у л а т о р и
1 2 3 4

1 6 0 6 0 1 * X X X
16 06  02* X X X
16 06 03* □ X X
16 06  04 □ □ X
16 06  05 □ X X

20 01 33* □ □ X
20  01 34 □ □ X

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

№
Вид на отпадъка Дейности, К оличест- Произход

Код Н аименование 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)

1 000,00 От физически лица 
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

2.
1201 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.

2 000,00 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.

2 000,00 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.

2 000,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон
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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.

1 000,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

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)

10 000,00 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)

10 000,00 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)

20 000,00 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)

5 000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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10.
17 04 03 Олов<D 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)

5 000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

п .
17 04 04 Цинк 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)

5 000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

12.
17 04 05 Чугун 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 - 
R I1 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

10 000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

13.
17 04 06 Kanai\ R 13 -  Съхраняване на 

отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
Rl -  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 - 
Rl 1 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя - 
ване)

2 000,00 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 
Rl -  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 - 
Rl 1 (предварителна обработка 
-сортиране, рязане, разглобя -  
ване, разделяне)

200,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

11



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, 
гранулиране)

7 000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

16.
19 1001 Отпадъци от чугун 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 (сортиране, рязане)

500,00 От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон

17.
19 1002 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.

500,00 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, рязане, 
уплътняване)

3 000,00 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 
Rl -  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, 
уплътняване)

1 000,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон
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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)

3 000,00 От физически лица 
От лица, 

регистрирани по 
Търговския закон

21.

19 01 02 Черни метали, 
зтделени 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)

500,00 От лица
регистрирани по 
Търговския закон

22.
1601 17 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)

8 100,00 Генериран на 
площадката.

От
разкомплектоване 

на ИУМПС

23.
1601 18 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)

600,00 Генериран на 
площадката.

От
разкомплектуване 

на ИУМПС

2. Площадка № 2:
2.1. С местонахождение: гр. Бургас, област Бургас, община Бургас, Южна промишлена 

зона, имот с идентификатор № 07079.662.37, кадастрален район № 662 с площ 3579 кв.м. 
Територията на имота е част от общата структура на „Бургаски корабостроителници“ АД -  
Пристанище за обществен транспорт Южен кей „Л“ с търговско наименование -  Пристанище 
„Европа“

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

№ Вид на отпадъка Дейности, К оличество П роизход
Код Н аименование кодове (тон/год.)

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 от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите 
с кодове R1 -  R11 (сортиране, 
уплътняване)

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

2. 15 01 01 Хартиени и 
картонени опаковки

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

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

3. 15 01 02 Пластмасови
опаковки

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

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

4. 19 1201 Хартия и картон R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

5 000,00 От лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

5. 20 01 01 Хартия и картон R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

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

6. 20 01 39 Пластмаси R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

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

7. 1601 03 Излезли от употреба 
гуми

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От физически 
лица и лица 
регистрирани 
по Търговския 
закон

8. 160601* Оловни
акумулаторни
батерии

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

5 000,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон
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9. 16 06 04 Алкални батерии (с 
изключение на 
16 06 03*)

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

10. 16 06 03* Батерии, съдържащи 
живак

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

11. 16 06 02* N1 -  Cd батерии R13 — съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

12. 16 06 05 Други батерии и 
акумулатори

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

500,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

13. 20 01 23* Излязло от употреба
оборудване,
съдържащо
флуорохлоровъгле-
роди

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

1 000,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

14. 20 01 35* Излязло от употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 01 
21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни 
компоненти(3)

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;

1 000,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

15. 20 01 33* Батерии и 
акумулатори, 
включени в 16 06 01, 
16 06 02 или 16 06 
03, както и 
несортирани 
батерии и 
акумулатори, 
съдържащи такива 
батерии

R13 — съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

16. 20 01 34 Батерии и 
акумулатори, 
различни от 
упоменатите в 
20 01 33

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове от R1 до R12, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им

500,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон
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17. 20 01 36 Излязло от употреба R13 -  съхраняване на отпадъци до 1 000,00 От физически
електрическо и извършването на някоя от лица и лица,
електронно дейностите с кодове от R1 до R12, регистрирани
оборудване, с изключение на временното по Търговския
различно от съхраняване на отпадъците на закон
упоменатото в площадката на образуване до
2001 21,2001 23 и 
20 01 35

събирането им

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

К о д  на  
о т п а д ъ к а  
с ъ гл а сн о  

Н а р е д б а т а  
по чл. 3 от  

З У О

К а т ег о р и и  е л ек т р и ч еск о  и е л е к т р о н н о  о б о р у д в а н е

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10

16 02  09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02  10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

1 6 0 2  11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02  12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02 13* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

16 02  14 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

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 □ □ □ □

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

К о д  на о т п а д ъ к а А в т о м о б и л н и И н д у с т р и а л н и П о р т а т и в н и
с ъ г л а сн о  Н а р е д б а т а б а т е р и и  и б а т е р и и  и б а т ер и и  и

по ч л . 3 о т  З У О а к у м у л а т о р и а к у м у л а т о р и а к у м у л а т о р и

1 2 3 4
16 0 6 0 1 * X X X

16 06  02* X X X

16 06  03* □ X X

16 06 04 □ □ X
16 06 05 □ X X

20 01 33* □ □ X
20 01 34 □ □ X
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2.3. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и 
дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№ Вид на отпадъка Дейности,
кодове

К оличест
во

Произход

Код Н аименование (тон/год.)

1 2 3 4 5

1. 02 01 10 Метални отпадъци R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 — размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1 -  
R11 (рязане, сортиране)

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

2. 1201 01 Стърготини, 
стружки и изрезки 
от черни метали

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им;

5 000,00 От лица, 
регистрира - 
ни по
Търговския
закон

3. 12 01 02 Прах и частици от 
черни метали

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

2 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

4. 12 01 03 Сзърготини, 
стружки и изрезки 
от цветни метали

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им;

3 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

5. 12 01 04 Прах и частици от 
цветни метали

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

2 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

6. 1601 17 Черни метали R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1 —
R11 (рязане, сортиране, разглобяване)

10 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

7. 1601 18 Цветни метали R13 — съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1 -  
R11 (рязане, сортиране)

7 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон
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8. 17 04 01 Мед, бронз, месинг R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за подлагане 
на някоя от дейностите с кодове R1 -  
R11 (сортиране, рязане)

7 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

9. 17 04 02 Алуминий R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

10 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

10. 17 04 03 Олово R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

7 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

11. 17 04 04 Цинк R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (сортиране, рязане)

7 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

12. 17 04 05 Чугун и стомана R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им;
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

15 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

13. 17 04 06 Калай R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им

3 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

14. 17 04 07 Смеси от метали R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им;
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

1 000,00 От лица, 
регистрира - 
ни по
Търговския
закон
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15. 17 04 11 Кабели, различни от 
упоменатите в 
17 04 10

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

10 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

16. 19 01 02 Черни метали, 
от делени от дънна 
пепел

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (сортиране, рязане)

1 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

17. 19 1001 Отпадъци от чугун 
и стомана

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

1 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

18. 19 10 02 Отпадъци от цветни 
метали

R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

1 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

19. 19 12 02 Черни метали R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

5 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

20. 19 12 03 ЦЕ>етни метали R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

3 000,00 От лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон

21. 20 01 40 Метали R13 -  съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от дейностите с 
кодове от R1 до R12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците 
на площадката на образуване до 
събирането им
R12 -  размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R11 (рязане, сортиране)

5 000,00 От физически 
лица и лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон
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II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията

Площадка № 1 С местонахождение: гр. Бургас, област Бургас, община Бургас, Северна 
промишлена зона, ул. „Крайезерна“ № 121, УПИ XXVII - 447, кв. 52 с площ 6004 кв.м. 
Площадката, на която се извършват дейностите по третиране на отпадъците е оградена, 
бетонирана и се охранява денонощно. Монтирани са камери за 24 -  часово видеонаблюдение. 
Осъществена е добра връзка с транспортната мрежа. Обектът включва: две административни 
сгради с офиси и санитарно-битови помещения за персонала, два броя работни халета за 
извършване на дейности по третиране на ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, отпадъци от хартия и 
картон, пластмаса, стъкло, метални опаковки и дървесни отпадъци, открита бетонирана 
площадка за съхраняване на ИУМПС и обособена площадка за извършване на дейности по 
третиране на ОЧЦМ. Има изграден каломаслоуловител. За претегляне на входящите и 
изходящи потоци отпадъци са осигурени автомобилна електронна везна с товароподемност до 
60 т и мобилни везни до 1 т.

За територията на имота има влязъл в сила ПУП -  ПРЗ с конкретни предвиждания, 
отреждане и показатели за застрояване, одобрен със заповед № 833 от 2001 год. на зам. Кмета 
по УТС на Община Бургас. За имота е обособен УПИ № XXVII -  447, кв. 52 в устройствена 
зона Пп 1, с отреждане за „складова база”. Съгласно правилата за прилагане на ОУП на гр. 
Бургас и издаденото удостоверение от общината, устройствената зона в която попада имота е 
многофункционална устройствена зона с преобладаващи производствени дейности.
В обекта ще се приемат отпадъци от ИУМПС, НУБА, ИУЕЕО, ИУЕ, метални опаковки, 
дървесни опаковки, катализатори, отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло, ОЧЦМ от 
физически лица и лица, регистрирани по Търговския закон на база сключени договори за 
покупко -  продажба.

Дейности с ИУМПС и отпадъци от ИУМПС
На площадката за третиране на ИУМПС са обособени следните сектора:

1. Открит сектор за съхраняване на приетите на площадката ИУМПС (отпадъци с код 160104 
и 160106) - устойчива трайна настилка - бетон. Измервателно средство - електронна автовезна.
2. Сектор за източване на масла и демонтаж - приетите ИУМПС се насочват към закрит сектор 
с канал за източване на масла, горива, спирачни течности, антифриз и др., които да се 
съхрняват разделно в метални варели. Съдовете да са обозначени с табели за кода и 
наименованието на отпадъка. 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.
3. Сектор за съхраняване на негодни за употреба оловни акумулаторни батерии - оловните 
акумулаторни батерии ще се съхраняват заедно с електролита в корозивноустойчиви 
контейнери. Да се осигури неутрализиращ агент при евентуален разлив на електролит.
4. Открит сектор за предварително съхраняване на пластмасови отпадъци, отпадъци 
неподлежащи на оползотваряване, стъкла, гуми и други отпадъци, получени от подготовката 
за оползотворяване на ИУМПС. За тези отпадъци се обособяват и обозначават зони за 
съхраняване, до предаването им за последващо третиранена други фирми, притежаващи 
съответния документ по ЗУО.
5. Отпадъците от черни и цветни метали, образувани след предварителна подготовка на 
ИУМПС преди оползотворяване да се съхраняват отделно от останалите ОЧЦМ и да се 
отчитат отделно с код и наименование, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация 
на отпадъците.
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);
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- 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. Да се използва 
монтираното на площадката специализирано устройство, собственост на дружеството IRIS -  
МЕС, произход Италия. 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 гумите;
- 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 разкомплектуването 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 замърсения 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 нефтопродукти 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.

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.

Дейности с НУБА
Площадката за съхраняване на отпадъците представлява закрито складово помещение. 

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 с 
отпадъци въз основа на договор. Приетите отпадъци с код 20 01 33* 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 ОЧЦМ и метални опаковки
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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 да се съхраняват в опреденото складово помещение, а отпадъците от черни метали
-  на откритата площадка, като за определени видове се осигурят контейнери. Кабелите с по- 
малък диаметър се подават за третиране към мобилна електрическа машина с гранулатор 
Compact 220 ZT, е капацитет 300-500кг./час. Кабелният отпадък се подава в бункер е ножове 
за нарязване, след което по транспортна лента постъпва в гранулатора. Целта е да се извърши 
механично разделяне, раздробяване и сепариране за отделяне на металите от изолационните 
материали. Полученият меден и алуминиев гранулат се съхранява в биг бегове в закрито хале 
с мобилната машина за обработка на кабелен отпадък.

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 
закрити складови площи според категорията им. Събраните отпадъци от ИУЕЕО с 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.

Предварителната обработка на отпадъците да се извършва в определеното закрито 
помещение, оборудвано с 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.
- 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. Бутилките за 
съхранение на източените флуиди са за многократна употреба, снабдени с потапящи се 
тръбички, което създава условия за безопасното им пълнене във вертикално положение. 
Последователността на операциите е както следва:
1. Съединяване на устройството за изсмукване към отвора за поддръжка и ремонт на 
хладилника;
2. Изсмукване на хладилния агент, чрез вакуум създаден от устройството и изпомпването му в 
херметически затворен съд;
3. Изсмукване на маслото от компресора и съхраняването му в затворен съд.

След източване на флуидите от охладителната система, последователно се отделят 
компресора, превключватели, конедензатори и др. компоненти, класифицирани като опасни 
отпадъци.
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Отделянето и обезвреждането на изолационната пяна /улавянето на 
озоноразрушаващите вещества от нея/ се извършва, чрез ръчно разрязване на корпусите на 
хладилниците, отделя се изолационната пяна и се предава на лицензионно съоръжение за 
обезвреждане. 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 катализатори
Отпадъците с код 16 08 07* и 16 08 01, събрани на площадката от лица регистрирани по 

Търговския закон да се съхраняват разделно в метални варели, поставени в закрит склад до 
предаването им за последващо третиране.

Дейности с излезли от употреба гуми
Образуваните на площадката в резултат на разкомплектуването на ИУМПС и приетите 

от физически липа и лица, регистрирани по Търговския закон гуми, след претегляне да се 
съхраняват разделно на откритата площадка чрез натрупване. Периодично да се подават 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.

Дейности с опаковки от дървесни материали /палети/ и дървесина
Приетите от физически лица и лица, регистрирани по Търговския закон отпадъци, след 

претегляне да се съхраняват разделно на откритата площадка чрез натрупване. Периодично с 
помощта на механични и електрически инструменти отпадъците да се разглобяват. 
Получените в резултат на разглобяването отпадъци да се съхраняват разделно на площадката 
да предаването им за оползотворяване.

Дейности с отпад ъци от хартия, пластмаса , стъкло, текстил.
На площадката да се приемат от физически и юридически лица само разделно събрани 

отпадъци, без да са смесени или замърсени. Приемането на отпадъците да се извършва след 
визуален оглед и претегляне. Приетите отпадъци от пластмаса, хартия и картон, текстилни и 
композитни опаковки да се складират на обособени места в закрит склад и на откритата 
площадка в чували, биг бегове или в насипно състояние, а отпадъците от стъкло в контейнери 
до предаването им за последващо третиране.

Площадка № 2 гр. Бургас, област Бургас, община Бургас, Южна промишлена зона, имот с 
идентификатор № 07079.662.37, кадастрален район № 662 /бивш пл. № 62, ПИ № 37 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18- 
9/30.01.2009 на Изп. Директор на АГКК с площ 3579 кв.м. Територията на имота е част от 
общата структура на „Бургаски корабостроителници” АД -  Пристанище за обществен 
транспорт Южен кей Л -  търговско наименование -  Пристанище „Европа”. Площадката е 
оградена с плътна ламаринена ограда и обозначена за предназначението й. Осигурено е 24- 
часово видеонаблюдение. Площадката се ползва съгласно договор за наем от 20.07.2016 год., 
сключен с „ВНД Пропъртис” ЕООД. От територията на площадката една част е с трайна 
настилка -  1600 кв.м., която реално се ползва и за дейността по третиране на черни и цветни 
метали. Предвидена е зона за престой на колите по време на дейностите по товарене и 
разтоварване на отпадъците. Комуникационно-транспортният достъп до площадката се 
осъществява от съществуващата инфраструктура.
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Дейности с ОЧЦМ и метални опаковки
След приемане на площадката и сортиране по видове на постъпващите отпадъци, 

същите се съхраняват разделно на определените места за съответния вид отпадък по кодове -  
черни метали, цветни метали, метални опаковки. При необходимост ОЧЦМ да се подлагат на 
предварителна обработка преди оползотворяване на металните отпадъци -  рязане, което ще 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. Отпадъците от метални опаковки, след сортиране се съхраняват в big 
bags.

Дейности с отпадъците от хартия, картон 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, big bags 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 излезли от употреба гуми
Приетите от физически лица и лица, регистрирани по Търговския закон излезли от 

употреба гуми, след претегляне да се съхраняват разделно на откритата площадка чрез 
натрупване. Отпадъците ще се съхраняват на площадката до предаването им за последващо 
третиране, въз основа на писмен договор с фирма, притежаваща документ по чл.35 от ЗУО за 
отпадъци със съответния код.

Дейности с ИУЕЕО и отпадъци от ИУЕЕО
Площадката за съхранение на отпадъците, представлява закрито хале. Приетите 

отпадъци след претегляне и визуален оглед се поставят в корозионноустойчиви контейнери. 
След натрупване на определени количества, същите се предават на фирма, притежаваща 
документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код въз основа на писмен договор.

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.
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: за 
площадки 1, 2
-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. Приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз 
основа на писмен договор.
3. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.1. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.1.1. Площадката да е с осигурена охрана -  за площадки 1, 2;
3.1.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението й, 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
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извършване на дейности по съхраняване на ИУЕЕО да бъде: „Събирателен пункт за излязло от 
употреба електрическо и електронно оборудване“ -  за площадка 1;
3.1.3. Площадката да е с подходяща настилка -  за площадки 1 и 2;
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.) -  за площадки 1, 2;
3.1.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа -  за площадки 1, 2;
3.1.6. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите и 
предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията -  за площадки 1, 2;
3.1.7. Местата за съхраняване на отпадъците да са обособени и обозначени с табели, според 
вида им -  за площадки 1, 2;
3.1.8. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение -  за площадки 1, 2;
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. -  за площадка 1;
3.1.10. Да са оборудвани вътрешни площадки за престой на колите по време на извършване на 
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците -  за площадки 1, 2;
3.1.11. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работното време, 
отговорно лице и телефони за контакти -  за площадки 1 и 2.
3.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
3.2.1. Площадката да е с осигурена охрана -  за площадки 1, 2;
3.2.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти -  за площадки 1,2;
3.2.3. Площадката да е с подходяща настилка -  за площадки 1, 2;
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.) -  за площадки 1, 2;
3.2.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа -  за площадки 1, 2;
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 — за площадка 1;
3.2.7. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите, 
образуваните и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията -  за площадки 
1, 2 ;
3.2.8. Да са осигурени на площадката подходящи съдове за събиране на генерираните в 
резултат на предварителната обработка отпадъци -  за площадки 1,2;
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. -  за площадка 1;
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. -  за площадка 1;
3.2.11. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение -  за площадки 1, 2;
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. -  за площадки 1, 2;
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 -  за 
площадка 1.
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4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
4.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите /образуваните/ 
предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, калибрирани е точност за 
измерванията, като 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 -  за площадки 1, 2;
4.2. Да се спазват изискванията на № 8121з-647 от 1 октомври 2014. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатацията на обектите е оглед намаляване риска от възникване 
на пожари -  за площадки 1,2;
4.3. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от: -  за площадки 1, 2

- 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”-  за 
площадка 1, 2;
4.5. На площадката количеството на съхраняваните оловни акумулаторни батерии без 
електролит да не надвишава 5 на сто от общото количество -  за площадка 1, 2;
4.6. За всяко прието ИУМПС да се издава удостоверение за разкомплектоването му, съгласно 
изискванията на чл. 19 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, 
приета е ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн. ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г. -  за площадка 1;
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 -  за площадка 1;
4.8. Да се въведе в действие компютърна информационна система за отчитане и контрол на 

издадените удостоверения за разкомплектоване и поддържане на информация за изходящите и 
наличните количества ИУМПС, за изходящите и налични количества компоненти и 
материали, получени от разкомплектоването на ИУМПС -  за площадка 1;
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. -  за 
площадка 1;
4.10. Генерираните в резултат на разкомплектоването на ИУМПС отпадъци да се третират 
според изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му -  за 
площадка 1;
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 е ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ, бр. 2 
от 08.01.2013 г. -  за площадка 1;
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 
-  за площадка 1;
4.13. При превоз на опасни отпадъци да се спазват изискванията на чл. 12 от 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 -  за площадка 1;
4.14. 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./ -  за площадка 1;
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4.15. 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 от 
2004 г.; изм. и доп./ -  за площадка 1;
4.16. 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 -  за 
площадка 1;
4.17. 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 -  за площадки 1, 2;
4.18. 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 -  за площадки 1, 2;
4.19. 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 да се съхраняват и предварително третират отделно от останалите ОЧЦМ 
-  за площадки 1, 2.
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 -  за 
площадки 1, 2.
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 -  за площадки 1, 2.
6.1. Да се заверят и водят редовно отчетни книги за отпадъците.
6.2. Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.
7. Други условия.
7.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по 
управление на отпадъци -  за площадки 1, 2;
7.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци -  за площадки 1, 2;
7.3. 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 -  за площадки 1, 2;
7.4. Да не се допуска смесването на опасни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или 
материали -  за площадка 1;
7.5. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци -  за 
площадки 1, 2;
7.6. Да се определи отговорно лице за управлението на опасните отпадъци в обекта -  за 
площадки 1, 2;
7.7. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това Решение -  за площадки 1, 2;
7.8. Да не се допуска смесването на битови отпадъци с производствени и опасни отпадъци -  за 
площадки 1, 2;
7.9. Генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци да се третират според 
изискванията на ЗУО и Наредбата по чл. 43 от ЗУО -  за площадки 1, 2;

27



7.10. 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 -  за 
площадки 1, 2;
7.11. В срок до един месец от получаване на настоящото Решение да се извърши 
класификация на генерираните на площадките отпадъци по реда на Наредба № 2 от 
23.07.2014г. за класификация на отпадъците;
7.12. Третирането на отпадъците да се извършва по методите и технологиите описани в т. II. 
на настоящото Решение -  Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове 
дейности, вид и капацитет на съоръженията;
7.13. Да не се превишават разрешените в т. I от настоящото Решение количества отпадъци.
7.14. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредствена 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 и да се съхранява на площадките и се 
представя на компетентния орган при поискване -  за площадки 1, 2;
7.15. Да се спазва изискването на чл. 69, ал. 6 от ЗУО -  за площадки 1, 2.

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ-Бургас 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.

г
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