
 1 

 

                                                                             Образец № 1 
           Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО 

 

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

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 
      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. Пловдив 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 09 – ДО –1162- 00 от 29.04.2021 год. 
 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-765 от 29.03.2021  год.  

 
РАЗРЕШАВАМ 

 
на 
  

„ЕВРОМЕТАЛ 2021” ЕООД 
 
 

 
І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка: 

 
1. Площадка № 1: 
  
1.1 С местонахождение:  с. Марково, област Пловдив, община Родопи, местност Бялата 
воденица, УПИ № I-19.224, поземлен имот с идентификатор 47295.19.224 /стар номер 
019035/,  и площ 2299 кв.м. 

 
1.2  Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 
по третиране са посочени в следната таблица: 
 
 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 
кодове  

 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 
1 15 01 04 Метални опаковки R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, 
на която и да е от 

операциите по 
оползотворяване  

от /R1 до R12/ 

50 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
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2 16 01 04* Излезли от употреба 
превозни средства 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване  
от /R1 до R12/ 

60 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

3 16 01 06 Излезли от употреба 
превозни средства, 
които не съдържат 
течности или други 
опасни компоненти 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване  
от /R1 до R12/ 

40 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

4 16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, 

съдържащо опасни 
компоненти, различно 

от упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 

16 02 13 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване  
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

5 16 02 14 Излязло от употреба 
оборудване, различно 

от упоменатото в 
кодове от 16 02 09 до 

16 02 13 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

50 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

6 16 02 15* Опасни компоненти, 
отстранени от излязло 

от употреба 
оборудване 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

7 16 02 16 Компоненти, 
отстранени от излязло 

от употреба 
оборудване, различни 
от упоменатите в 16 02 

15 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

8 16  06  01* Оловни акумулаторни 
батерии 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване  
от /R1 до R12/ 

100 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

9 16 06 02* Ni- Cd  батерии R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

10 16 06 03* Живак- съдържащи 
батерии 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
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11 16 06 04 Алкални батерии (с 
изключение на 16 06 

03) 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

12 16 06 05 Други батерии и 
акумулатори 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

13 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 извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

14 20 01 34 Батерии и 
акумулатори, различни 

от упоменатите в  
20 01 33 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

15 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 извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

16 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и 

електронно 
оборудване, различно 

от упоменатото в 
кодове 20 01 21, 20 01 

23 и 20 01 35 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, 

на която и да е от 
операциите по 

оползотворяване 
от /R1 до R12/ 

100 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Код на 

отпадъка 
съгласно 

Наредбата 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 6 
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по чл. 3 от 
ЗУО 

16 02 09* 
 

□ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 
 

□ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 
 

□ □ □ □ □ □ 

16 02 12* 
 

□ □ □ □ □ □ 

16 02 13* 
 

Х Х □ Х Х Х 

16 02 14 
 

Х Х □ Х Х Х 

20 01 21* 
 

□ □ □ □ □ □ 

20 01 23* 
 

□ □ □ □ □ □ 

20 01 35* 
 

Х Х □ Х Х Х 

20 01 36 
 

Х Х □ Х Х Х 

 
 

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

 
Код на отпадъка 

съгласно Наредбата 
по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  
батерии и 

акумулатори 

Индустриални 
батерии и 

акумулатори 

Портативни  
батерии и 

акумулатори 

1 2 3 4 
 16 06 01* Х X □ 
 16 06 02* □ X □ 
 16 06 03* □ X □ 
16 06 04 □ X X 
16 06 05 □ X X 

  20 01 33* Х □ □ 
 20 01 34 Х □ □ 

 
 

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  
 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование  

1 2 3 4 5 
1 02 01 10 

 
Метални 
отпадъци 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
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2 12 01 01 Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 

черни метали 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
3 12 01 02 Прах и частици 

от черни 
метали 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

1 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
4 12 01 03 Стърготини, 

стружки и 
изрезки от 

цветни метали 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

5 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
5 12 01 04 Прах и частици 

от цветни 
метали 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

1 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
6 12 01 13 Отпадъци от 

заваряване 
R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

5 
 

Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
7 16 01 17 Черни метали R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

50 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
8 16 01 18 Цветни метали R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

20 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
9 17 04 01 Мед, бронз, 

месинг 
R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

20 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
10 17 04 02 Алуминий R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

20 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
11 17 04 03 Олово R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

5 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
12 17 04 04 Цинк R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

5 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
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13 17 04 05 Желязо и 
стомана 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

50 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
14 17 04 06 Калай R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

5 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
15 17 04 07 Смеси от 

метали 
R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

5 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
16 17 04 11 Кабели, 

различни от 
упоменатите в 

17 04 10 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
17 19 10 01 Отпадъци от 

желязо и 
стомана 

R13 –Съхраняване на  
отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

20 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
18 19 10 02 Отпадъци от 

цветни метали 
R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

10 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
19 19 12 02 Черни метали R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

50 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
20 19 12 03 Цветни метали R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

20 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
21 20 01 40 Метали R13 –Съхраняване на  

отпадъци до извършване, на 
която и да е от операциите 

по оползотворяване  
/от R1 до R12/ 

50 Събрани от 
физически 

и/или 
юридически 

лица 
 
 
 
 
 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията:  
 
 

- Дейности по събиране, съхранение  на ОЧЦМ: 
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Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да се извършват при наличие на 
издаден Сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват и въз 
основа на сключен писмен договор.  

Всички ОЧЦМ, събрани от физически и/или юридически лица да се събират разделно 
и временно да се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и 
характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, 
съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, както и в съответствие с 
изискванията, поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 
г., с посл. изм. и доп./ и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци /приета с ПМС 53/99 год /ДВ бр.29/ 99 год./. 

Отпадъците от черни и цветни метали с битов характер да се приемат въз основа на 
писмен договор, с приложена Декларация за произход. 

• Сортирането на отпадъците  да се извършва ръчно с цел да се отделят отделните 
видове материали едни от други, така че да се постигне по-еднороден вид отпадъци, 
които в последствие да се оползотворяват по-лесно. 

• Рязането да се осъществява с помощта на режещи инструменти (газ кислородни 
резаци), като едрогабаритните отпадъци да се нарязват до по-малки размери с цел по-
лесното им транспортиране. 

Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали между лицензирани 
търговци да се извършва въз основа на писмен договор, като продавачът едновременно с 
предаването на стоката да предава на купувача и декларация с попълнени поредни номера на 
сертификатите за произход на закупените от него отпадъци. 

 
 При извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали да се обособят 

следните участъци: 
Участък за метални отпадъци 
На участъка да се извършва приемане, окачествяване и временно съхранение на отпадъците от 
черни и цветни метали и сплавите им. Изкупените метални отпадъци да се разделят и сортират 
по големина, вид и свойства и да се събират в съответните участъци: тежък скрап;   чугун;  
лековесен скрап;  цветни метали и  експедиция. 
За извършването на ТД с ОЧЦМ на територията на площадката, да са обособени участъци за различните 
дейности: 
 
А. Участък тежък скрап 
-  Разтоварване      на  превозните   средства,   доставящи скрап; 
- Сортиране по размери и вид на получавания скрап и осигуряване на разделно съхранение и 
обработка: 
а) плътен железен скрап, готов за експедиция; 
б) тънък железен скрап, готов за експедиция; 
в) чугунен скрап, дребно размерен;  
г) чугунен скрап, едро размерен; 
- Сортиране на цветния скрап, чрез отделянето му от черния и подготвяне на същия по видове за 
предаване в склада за цветни метали; 

 
Б. Сектор лековесен скрап 
-  Разтоварване и сортиране за осигуряване на разделно съхранение и по-нататъшна обработка: 

а) плътен железен скрап, готов за експедиране; 
б) тънък железен скрап, готов за експедиране ; 
в) чугунен скрап дребно размерен - стифира се на определеното  място за съхранение на чугунен 

скрап; 
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г) сортиране на цветния скрап, чрез отделянето му от черния и сортиране по видове за транспорт 
в склада за цветни метали. 
 
В.  Сектор чугун 
-  Отделяне и сортиране на цветния скрап по видове.  
-  Отделяне на стоманения от чугунения скрап и стифирането му на площадката за такъв. 

 
Г. Сектор експедиция 
Претеглянето на закупуваните и експедирани количества метални отпадъци да се осъществява на  кантар.  
Останалите отпадъци, формирани от дейностите на площадката, периодично да се предават на  
фирми, притежаващи съответните документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците 
/ЗУО, ДВ, бр. 53/2012г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 53/2018г./ 
 

 
Дейности по събиране, съхранение на отпадъци от метални опаковки:  

 
Получените отпадъци след претегляне и визуален преглед да се поставят в контейнери и/или  
в насипно състояние  на обособено място на  площадката. Местата и съдовете, в които ще се 
съхраняват събраните отпадъци от метални опаковки да се обозначат с табели, с код и 
наименование, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 
08.08.2014 г., с посл. изм. и доп./  и да  се  предават на фирми, притежаващи разрешителни 
документи за извършване на дейности с отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове по прилагането му 
 

Всички отпадъци приети от физически или юридически лица, включително и  
генерираните в резултат дейността на площадката, да  се събират разделно и съхраняват по 
подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства. За да се 
избегне струпване на големи количества отпадъци на площадката,  да се осигури ритмичното 
им предаване, съобразно изискванията на екологичното законодателство за извършване на 
крайни операции по оползотворяване/обезвреждане на  и на база на  писмено сключени 
договори с  лица, притежаващи Разрешителни и/или Регистрационни документи, издадени 
по реда на чл. 35 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., с 
посл. изм. и доп. / 
 

Дейности по събиране и съхранение на НУБА:  
Всички дейности с НУБА да се извършват в съответствие с ЗУО, Наредбата за 

батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори /обн. ДВ бр. от 
08.01.2013 г., с посл. изм. и доп./ и подзаконовите нормативни актове, действащи в Р. 
България. 

Участъкът, обособен за събиране и съхранение на НУБА да е в закрито помещение, с 
непропусклива повърхност и да бъде обозначен с табела „Събирателен пункт за негодни за 
употреба батерии и акумулатори“.  

Забранява се предварителното съхраняване и съхраняване на НУБА в открити 
складове без навес. 

На територията на площадката  да не се извършва предварително третиране. 
Негодните за употреба батерии и акумулатори да се събират и съхраняват, без да се 
извършва никаква интервенция с тях. 
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Събирането и съхранението на портативни и/или автомобилни НУБА, както на 
получените от физически и/или юридически лица, да се извършва в затворени 
специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания: 

- Да са устойчиви  спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и 
материалът, от който са изработени да не взаимодейства с тях; 

- Да осигуряват вентилация на въздуха; 
- Да са обозначени  с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“; 
- Да са обозначени  с табели, с код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 

за класификация на отпадъците. 

- На площадката да не се събират и съхраняват Негодните за употреба батерии и 
акумулатори без електролит, освен в случаите, когато те са били повредени по 
независещи от оператора причини и не надвишават 5 на 100 от общото количество 
събрани батерии и акумулатори на една площадка за събиране и съхранение. 
Събраните от физически и/или юридически лица НУБА да се предават на фирми, 
притежаващи необходимите разрешителни документи за дейности с отпадъци, 
съгласно чл. 35 от ЗУО, след сключен писмен договор. 

 
- Участък за събиране и временно съхранение на излязло от употреба електронно 

и електрическо оборудване  /ИУЕЕО /; 
 

• На територията на площадката да се  извършват само дейности по събиране и 
временно съхраняване на ИУЕЕО.  

• Да не се извършва Пр. Т. – предварително третиране (разкомплектоване) на 
събраните ИУЕЕО. 

•  Мястото и контейнерите за събиране и временно съхраняване на ИУЕЕО да са 
обозначени с табели „Събирателен пункт за излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване“.  

• На територията на площадката, където се извършва събиране на излязло от употреба 
електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ да се обособяват следните 
участъци: 

• Участък за събиране на ИУЕЕО; 
• Участък за временно съхраняване на събраното ИУЕЕО.  

Площадката за съхраняване на ИУЕЕО да се оборудва и експлоатира, съгласно 
Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с 
ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г., 
с посл. изм. и доп.) и изискванията към площадките за временно съхраняване на 
отпадъци по Приложение № 2 от Наредбата за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци /ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр. 29/1999 г./. 

• ИУЕЕО да се събира и  съхранява по начин, който не възпрепятства повторното му 
използване, рециклирането и оползотворяването му.  

• Целта е всички отпадъци да бъдат съхранявани по начин, позволяващ  и улесняващ 
извършването на крайните операции по оползотворяване и обезвреждане.  

• Съдовете, в които се съхраняват да са изолирани от околната среда; корозивно 
устойчиви спрямо веществата съдържащи се в тях, както и материалът, от който са  
изработени да не взаимодейства с тях. Всеки от съдовете да е маркиран с 
обозначителни табели, съдържащи информация за кода и наименованието на 
съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на 
отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., с посл. изм. и доп.). 
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- Участък за събиране и временно съхранение на излязли от употреба моторни 
превозни средства  /ИУМПС/; 

 
• На територията на площадката да се  извършват само дейности по събиране и 

временно съхраняване на ИУМПС.  
• Да не се извършва Пр. Т. – предварително третиране (разкомплектоване) на 

събраните ИУМПС. 
Участъците, на които се извършват дейностите по временно съхранение на ИУМПС, 

да са  оборудвани и експлоатират съгласно изискванията към площадките за временно 
съхраняване на отпадъци по Приложение №2 Наредбата за третиране и транспортиране 
на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр. 29/99 г./.  
Дейностите с ИУМПС да са изцяло съобразени с изискванията на Наредбата за излезлите 
от употреба моторни превозни средства /В сила от 25.01.2013 г., приета с ПМС № 11 от 
15.01.2013 г., с посл. изм. и доп./ 

 
 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци: 
 
1.  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. 
 

2. Площадката за събиране и съхраняване на отпадъците да отговарят на следните изисквания: 
 

- да е изградена, оборудвана и да се експлоатира, съгласно изискванията към площадките за 
третиране на отпадъци, регламентирани в Приложение №2 от Наредбата за третиране и 
транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ПМС 53/1999 год. – ДВ бр. 29/99г. /, 
както и съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-техническите 
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; изм. 
и доп., бр. 17 и 101 от 2010 г.); 
- да е разположена в близост до пътно платно и да има осигурен достъп до нея, като с това 
да не се създават предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и всяко друго 
обслужване; 
- площадката да се намира в терен с ограничен достъп и осигурена денонощна охрана; 
- площта на площадката да е достатъчна за извършването на дейностите с отпадъци; 
- да е  оградена и с ясни надписи за предназначението на площадката, вида на  отпадъците, 
които се събират и съхраняват на нея, както и за фирмата, която ги експлоатира и 
работното време с клиенти; 
- всички приети, както и формираните от дейността отпадъци да се съхраняват на 
територията на площадката, съгласно посочената площ в разрешителния документ. 
- да е оборудвана с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на 
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 
-   да е ясно означена и да е отделена от останалите съоръжения в обекта; 
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-  местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци да са 
означени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има 
предвид и несъвместимостта на отпадъците; 
-  да са пожарообезопасени  чрез достатъчeн брой подходящи пожарогасители; 
- да разполагат с налични количества абсорбенти (пръст, пясък, трици и др.), използвани 
за ограничаване на евентуални разливи; 
- да е оборудвана  с везни за измерване на теглото на приеманите и предаваните отпадъци; 
 
Съдовете, в които се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци 

да са изолирани от околната среда; да са корозивно устойчиви  спрямо веществата 
съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са  изработени  не 
взаимодейства с тях, да имат обозначителни табели за кода и наименованието на 
съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 /2014 год. Участъците, на които се извършват 
дейности с опасни отпадъци, да се оборудват и експлоатират, съгласно изискванията 
към площадките за съхраняване на отпадъци по Приложение №2 от 
Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, както 
и съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните 
отпадъци – НУБА, ОЧЦМ, ИУМПС.  

 
- Да е с осигурено 24 – часово видеонаблюдение, записите от което да се съхраняват на 
площадката за срок най – малко една година. 
 
- В случай, че не разполага със собствена или наета шредерна инсталация по смисъла на § 1, 
т. 26 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ИУМПС, да се сключи договор за 
предаване на ИУМПС, получени от разкомплектуване, на оператор с разрешение по чл. 35 от 
ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС 
 
 
Забранява се: 
-  смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 
-  смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни; 
-  нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за 
разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход  и характерни свойства, 
както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение  по Закона за 
управление на отпадъците; 
-  изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен временното 
им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и 
или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това. 
- предварителното съхраняване и съхраняване на НУБА в открити складове без навес.  
- при аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност в 
съответствие с утвърдения авариен план. 
 
- Съхраняване на общо количество над 50 тона опасни отпадъци на площадката, описани 
в настоящето разрешително в един и същ момент от време. 
 
4.  Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата 
по чл. 48, ал. 1 от  Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр.53/2012 год., с посл. изм. 
и доп./ 
 
5. Измерването на количествата на постъпващите отпадъци да се извършва поотделно за 
всеки вид отпадък по кодове и наименование съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО - 
Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г., с посл. изм. и доп.). 
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6. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция 
по чл. 69, ал. 2 от ЗУО да предостави на РИОСВ-Пловдив подновена банкова гаранция. 
 
7. Да се спазват стриктно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО, 
ДВ.бр.53/2012 год., с посл. изм. и доп./ 
 
8. След приключване на дейността, да се предприемат всички необходими мерки за 
възстановяване на терените, на които са извършвани дейностите с отпадъци, като същите се 
почистят от всички отпадъци в законоустановения срок. 
 

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

 
 
 
 
 
ИВАЙЛО ЙОТКОВ 
Директор на РИОСВ - Пловдив  
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