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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  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 - Стара Загора 
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

 
Изх. № КОС-21-2489 
гр. Ст. Загора, 14.06.2016 г. 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13-ДО-493-03 от 14.06.2016 г. 
 

На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № 2489 от 14.05.2016 г. 

 
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ 

 
Решение № 13-ДО-493-02 от 03.10.2014 г. 

 
на  

 
„ЕКОЕРИА“ООД  

 
 

ЕИК:  202546733  

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

Стара планина, бл. 12, вх. Б, ет. 3, ап. 36 

лице, управляващо дружеството: Биляна Вълчева Вълева  

служ. тел.: 0878/785 909 

електронна поща:   ecoarea@gmx.com 

както следва: 
 

I. Разрешават се следните промени: 
 
А. Увеличават се количествата на вече разрешени отпадъци на площадка № 1: гр. 
Ямбол, област Ямбол, община Ямбол, ул. Клокотница  № 100 А, УПИ № XXXIII, по 
плана на гр. Ямбол, площ 1119 кв.м. 
 

 
1.1 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
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№ 

Вид на отпадъка  Дейности, 
кодове  

 

Количеств
о 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  
11 01 09* утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни 
вещества 

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

300 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

2.  
19 11 01* отработени филтруващи 

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

300 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

 
1.2.1. 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* √ √ √ 
16 06 02* √ √ √ 
16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 □ □ □ 
16 06 05 □ □ □ 

20 01 33* □ □ □ 
20 01 34 □ □ □ 

 
II Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 13-ДО-493-02 от 03.10.2014 
г. и издавам следното разрешение:  

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

 
1. Площадка № 1: 

 
1.1 С местонахождение: гр. Ямбол, област Ямбол, община Ямбол, ул. Клокотница   № 

100 А, УПИ № XXXIII, по плана на гр. Ямбол, площ 1119 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  

 

Количеств
о 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  
06 01 01* сярна и серниста 

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

10 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

2.  
06 01 02* солна киселина R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

10 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

3.  
06 01 05* азотна и азотиста 

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

10 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

4.  
06 02 01* калциев хидроксид R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

10 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

5.  

08 01 11* отпадъчни бои и лакове, 
съдържащи органични 
разтворители или други 
опасни вещества 

R 13    Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 
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6.  
08 01 12 отпадъчни бои и лакове, 

различни от 
упоменатите в 08 01 11 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

7.  

08 01 15* утайки от водни 
разтвори, съдържащи 
бои или лакове, 
съдържащи органични 
разтворители или други 
опасни вещества 

R 13    Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

8.  
11 01 07* основи от химично 

почистване на 
повърхности 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

9.  
11 01 09* утайки и филтърен кек, 

съдържащи опасни 
вещества 

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

300 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

10.  
10 01 04* Увлечена/ летяща пепел 

от котли за изгаряне на 
течно гориво 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

100 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

11.  

10 01 22* Утайки от водни 
разтвори при 
почистване на котли, 
съдържащи опасни 
вещества 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

12.  

10 01 23 Утайки от водни 
разтвори при 
почистване на котли, 
различни от 
упоменатите в 10 01 22 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

10 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

13.  

10 09 07* Използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици 
и пресформи, 
съдържащи опасни 
вещества 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

10 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

14.  

10 09 08 Използвани отпадъчни 
леярски сърца, матрици 
и пресформи, различни 
от упоменатите в 10 09 
07 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

15.  
10 13 04 Отпадъци от 

калциниране и 
хидратиране на вар 

D 15 -   Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

100 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

16.  

12 01 07* машинни масла на 
минерална основа, 
несъдържащи халогенни 
елементи (с изключение 
на емулсии и разтвори) 
 

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

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

17.  
12 01 09* машинни емулсии и 

разтвори, несъдържащи 
халогенни елементи 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

18.  

12 01 10* синтетични машинни 
масла 

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

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

19.  
12 01 12* отработени восъци и 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 
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20.  

12 01 18* утайки, съдържащи 
метали (утайки от 
шлифоване, 
хонинговане и 
лепинговане), 
съдържащи масло 

R 13    Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

21.  
13 01 05* нехлорирани емулсии R 13  -  Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

22.  
13 01 10* нехлорирани 

хидравлични масла на 
минерална основа 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

23.  

13 01 11* синтетични 
хидравлични масла 

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

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

24.  
13 01 13* други хидравлични 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

25.  

13 02 05* нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

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

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

26.  
13 02 06* синтетични моторни и 

смазочни масла и масла 
за зъбни предавки 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

27.  
13 02 08* други моторни, 

смазочни и масла за 
зъбни предавки 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

28.  

13 03 07* нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи масла 
на минерална основа 

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

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

29.  
13 03 10* други изолационни и 

топлопредаващи масла 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

30.  
13 04 01* трюмови масла от речно 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

31.  
13 04 03* трюмови масла от други 

видове корабоплаване 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

32.  

13 05 01* Твърди остатъци от 
песъкоуловители и 
маслено-водни 
сепаратори 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

33.  

13 05 02* Утайки от маслено-водни 
сепаратори 

D 15  -   Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13    Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

34.  

13 05 03* утайки от 
маслоуловителни шахти 
(колектори) 

D 15  -   Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 
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35.  

13 05 06* масло от маслено-водни 
сепаратори 

D 15   -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13    Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

36.  

13 05 07* Води от маслено-водни 
сепаратори, съдържащи 
масла 

D 15  -   Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

37.  

13 05 08* Смеси от отпадъци от 
песъкоуловители и 
маслено-водни 
сепаратори 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

38.  

13 07 03* Други горива 
(включително смеси) 

D 15  -   Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

39.  

13 08 01* Утайки или емулсии от 
обезсоляване 

D 15   -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13 -   Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

40.  

13 08 02* други емулсии D 15  -   Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

41.  

13 08 99* отпадъци, неупоменати 
другаде 

D 15 -   Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13    Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

42.  
15 01 01 хартиени и картонени 

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

200 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

43.  
15 01 02 пластмасови опаковки R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

44.  
15 01 03 опаковки от дървесни 

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

200 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

45.  
15 01 05 композитни/многослойн

и опаковки 
R 13    Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

46.  

15 01 07 Стъклени опаковки D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 
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47.  15 01 10* 

опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени 
с опасни вещества 
 

R 13 – Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1- R 12 
D 15 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1- D 13 

500 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

48.  15 02 02* 

абсорбенти, филтърни 
материали 
(включително маслени 
филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с 
опасни вещества 

R 13 – Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1- R 12 
D 15 - Съхраняване на отпадъци до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1- D 13- 

500 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

49.  

15 02 03 абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за 
изтриване и предпазни 
облекла, различни от 
упоменатите в 15 02 02 

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

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

50.  
16 01 03 излезли от употреба 

гуми 
 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

51.  

16 01 07* маслени филтри D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

52.  
16 01 12 спирачни накладки, 

различни от 
упоменатите в 16 01 11 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

53.  
16 01 13* спирачни течности R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

54.  
16 01 14* антифризни течности, 

съдържащи опасни 
вещества 

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

10 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

55.  
16 01 15 антифризни течности, 

различни от 
упоменатите в 16 01 14 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

56.  
16 0119 пластмаси R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

57.  
16 01 20 стъкло R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

58.  

16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
опасни компоненти (3), 
различно от 
упоменатото в кодове 16 
02 19 до 16 02 12 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

59.  
16 02 15* опасни компоненти, 

отстранени от излязло 
от употреба оборудване 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

60.  
16 03 03* Неорганични отпадъци, 

съдържащи опасни 
вещества 

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

100 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 
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61.  

16 03 04 Неорганични отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 16 03 03 

R 13 -   Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с 
кодове R 1 -R 12 
D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 
 

10 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

62.  

16 03 05* Органични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

63.  

16 03 06 Органични отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 16 03 
05*/ 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

64.  
16 06 01* оловни акумулаторни 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

65.  
16 06 02* Ni-Cd батерии R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

66.  

16 07 08* Отпадъци, съдържащи 
масла и нефтопродукти 

D 15   -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14; 
R 13 -   Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

67.  

16 07 09* Отпадъци, съдържащи 
други опасни вещества 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

68.  
16 10 02 отпадъчни водни 

разтвори, различни от 
упоменатите в 16 10 01 

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

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

69.  

17 05 03* Почва и камъни, 
съдържащи опасни 
вещества 

D 15 -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

70.  

 17 05 04 Почва и камъни, 
различни от 
упоменатите в 17 05 03 

D 15 -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

10 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

71.  
17 06 01* Изолационни 

материали, съдържащи 
азбест 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

100 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

72.  

17 06 03* Изолационни 
материали, състоящи се 
от или съдържащи 
опасни вещества 

D 15 -   Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 
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73.  

17 06 04 Изолационни 
материали, различни от 
упоменатите в 17 06 01 
и 17 06 03 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

74.  

17 09 03* Други отпадъци от 
строителството и 
събаряне (включително 
смесени отпадъци), 
съдържащи опасни 
вещества 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

75.  

17 09 04 смесени отпадъци от 
строителство и 
събаряне(бключително 
смесени отпадъци), 
съдържащи опасни 
вещества 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

76.  

18 01 03* Отпадъци, чието 
събиране и 
обезвреждане e обект на 
специални изисквания, с 
оглед предотвратяване 
на инфекции 

D 15    Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 -D 14 

20 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

77.  
19 02 07* масла и концентрати от 

сепариране/разделяне 
R 13    Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

78.  

19 08 13* Утайки, съдържащи 
опасни вещества от 
други видове 
пречистване на 
промишлени отпадъчни 
води 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

79.  

19 08 14 Утайки, от други видове 
пречистване на 
промишлени отпадъчни 
води, различни от 
упоменатия в 19 08 13 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 
R 13  -  Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

100 

От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

80.  
19 09 05 Наситени или 

отработени 
йонообменни смоли 

D 15  -  Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1-D 14 

100 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

81.  
19 11 01* отработени филтруващи 

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

300 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

82.  
19 12 04 пластмаса и каучук R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

83.  
20 01 13* разтворители R 13    Съхраняване на отпадъци 

до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 -R 12 

20 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

84.  20 01 21* 
флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 
съдържащи живак 

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

10 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

 
1.2.2. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по 

чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 
 

Код на 
отпадъка 
съгласно 

Наредбата 
по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 
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16 02 09* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 10* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 11* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* Х Х Х Х □ □ Х Х Х Х □ 
16 02 14 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 21* □ □ □ □ Х Х □ □ □ □ □ 
20 01 23* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 35* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
20 01 36 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 
1.2.3. 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* √ √ √ 
16 06 02* √ √ √ 
16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 □ □ □ 
16 06 05 □ □ □ 

20 01 33* □ □ □ 
20 01 34 □ □ □ 

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

Отпадъците, опасни и неопасни, да бъдат приемани и съхранявани според 
изискванията  на нормативната уредба. След окрупняване на отпадъците в склада по 
кодове (според Наредба 2 за класификация на отпадъците), да бъдат предавани за 
оползотворяване/обезвреждане (предимно чрез оползотворяване, изгаряне, депониране 
или друг вид третиране) по надлежния ред на дружества, притежаващи съответните 
разрешителни. Предвижда се отпадъци от 13-та група да бъдат предавани и за изгаряне. 
За всички дейности, извършвани с отпадъците, да бъде изготвяна необходимата 
документация в съответствие с действащото законодателство на Република България и 
на ЕС. 
ИУЕЕО - Разделното събиране на отпадъците от ИУЕЕО, съхраняване по видове в 
затворени контейнери или под навес на обособените сектори на площадката до 
предаването им за последващо третиране на фирми притежаващи разрешително по ЗУО 
или комплексно разрешително.  
НУБА Разделното събиране на отпадъците от НУБА, сортиране и  съхраняване по 
видове на обособените сектори на площадката до предаването им за последващо 
третиране на фирми притежаващи разрешително по чл. 67 от ЗУО или комплексно 
разрешително.Съхраняване на НУБА се извършва в затворени контейнери или закрити 
складове. 
ОПАКОВКИ-Събиране на отпадъците от хартия, пластмаса и стъкло, различните 
видове опаковки. Може да се ивършва  предварително третиране - като сортиране, 
пресоване или балиране. 

Разделно събиране на Отработение масла, съхраняване във варели, под навес 
на обособените сектори на площадката до предаването им за последващо третиране на 
фирми притежаващи разрешително по  ЗУО или комплексно разрешително.  
 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
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1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 
превантивните мерки в съответствие с документацията, приложена към 
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, като: 
• разрешение за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО или комплексно 

разрешително по Закона за опазване на околната среда 
• 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. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
3.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:  
Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови 
дейности с устройствен план (ОУП, ПУП, др.) Да са оградени, обозначени, с изградена 
непропусклива повърхност. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените 
сектори, обозначени с табели до предаването им на други фирми за последващо 
третиране.  
3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на изискванията на ЗУО и 
подзаконовите нормативни актове, НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ  (Прилож. 5),   
НАРЕДБАТА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИТЕ НЕФТОПРОДУКТИ 
(Обн.ДВ. бр. 2 от 8. 01.2013 г.)  
НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА 
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ  (Прилож. 4) 
4.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
НАРЕДБАТА ЗА ИЗЛЯЗЛОТО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО 
ОБОРУДВАНЕ (Прилож.6),  
НАРЕДБАТА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИТЕ НЕФТОПРОДУКТИ 
(Обн.ДВ. бр. 2 от 8. 01.2013 г.)  
НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА 
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ  (Прилож. 4) 
Да се спазват изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове за дейностите, 
извършвани на площадката с разрешените  в настоящият документ видове отпадъци. Да 
не се извършва приемане и дейности с отпадъци, които не са разрешени.  
5. При закриването на площадката/те и прекратяването на дейността да се предприемат 
съответните мерки за почистването им от приетите видове отпадъци и писмено да се 
уведоми  РИОСВ-Стара Загора. 
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 
НАРЕДБА № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 
по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.  
7. Други условия  
7.1 Да не се съхраняват над 50 тона общо количество опасни отпадъци на определена 
площадка в един и същ момент от време. Опасните отпадъци, събрани  от  
контрагентите да се  завеждат в отчетните книги и своевременно да се експедират за 
последващо оползотворяване или рециклиране. Съхранението на опасни отпадъци над 
това количество, попада в обхвата на  т 5.5 от Приложение № 4  към чл. 117, ал.1 от 
Закона за опазване на околната среда и  подлежи на издаване на комплексно 
разрешително. 
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7.3 При сключване на договори за предаване на отпадъци (за транспортиране,  
оползотворяване, обезвреждане) с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, 
своевременно  да се представят копия от същите  в РИОСВ - Стара Загора.  
 
 
 
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото 
съобщаване. 

 
 

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
Директор на РИОСВ-Стара Загора 
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