
 

Р Е П УБЛ И К А БЪЛ Г АР И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  ок ол н а т а  с р е д а  и  в од и т е  
 Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна 
 
  

          9000, гр. Варна, ул. “Ян Палах” № 4 
Тел: (+35952) 678 864, Факс: (+35952) 634 593 

 
 

 
  

 

 
                                                                                          РЕШЕНИЕ 

 
№ 03 - ДО - 429 - 02 от  30. 03. 2011 г. 

 
 

На основание чл. 45, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, 
 
 

 
      РАЗРЕШАВАМ 

 
                                                                         за срок от 30. 03. 2011 г. до 30. 4. 2013 г. 
 
 

на “БУЛКРЕДО” ЕООД, ЕИК 103889207, с адрес на управление: гр. Варна, област Варна, община 

Варна, район „Младост”, ул. “Вяра” № 6, ет. 2, ап. 28, представлявано от: Боян Георгиев Вълчев, адрес: гр. 

Варна, район „Младост”, ул. “Вяра” №4, вх. 2, ет.2, ап. 26 

 

 
I. Да извършва дейности по: 

• Т - събиране и транспортиране; 

• R 12 - размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите от R 1 до R 11  

(предварително третиране – сортиране, балиране, разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на 

ИУЕЕО); 

• R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R 1 до R 12, 

освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване, на обекти: 

 

1. Площадка № 1 с местонахождение: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, УПИ II – 1004, кв. 39 по 

плана на Западна промишлена зона. 

 

На посочената площадка да се извършват дейности по: Т - събиране и транспортиране, R 12 - размяна на 

отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите от R 1 до R 11 (предварително третиране – 

сортиране, разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на ИУЕЕО) и R 13 - съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите от R 1 до R 12, освен временното съхраняване до събирането им от 

мястото на образуване, за отпадъците посочени в таблицата: 

 

 



 

 

Вид на отпадъка 
Код Наименование 

Дейности, 
кодове ¹ 

 

Количест
во 

(тон/год.) 

Произход Състав и 
свойства 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 13 01 11* Синтетични 
хидравлични 
масла 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

2.4                                                                                                                                                                                                                                            От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС  

Н14, 
течни 

2 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, 
смазочни масла 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС  

Н14, 
течни 

3 13 02 06* Синтетични 
моторни и 
смазочни масла 
и масла за зъбни 
предавки  

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

5 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС  

Н14, 
течни 

4 13 07 01* Газъол, котелно 
и дизелово 
гориво  

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
течни 

5 13 07 02* Бензин T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
течни 

6 15 01 10* Опаковки 
съдържащи 
отпадъци от 
опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

10 От физически и 
юридически лица 

Н14, 
твърди 



7 15 02 02* Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
/включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде/, кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

8 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

50 От физически и 
юридически лица 
и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

9 16 01 04* Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

T-събиране и транспортиране; 
R 12- предварително третиране  
( разкомплектоване); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

350 От физически и 
юридически лица 
и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

10 16 01 06 Излезли от 
употреба 
превозни 
средства, които 
не съдържат 
течности или 
други опасни 
компоненти 

T-събиране и транспортиране; 
R 12- предварително третиране  
( разкомплектоване); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

300 От физически и 
юридически лица 
и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

11 16 01 07* Маслени филтри T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

0.3 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

12  16 01 10* Експлозивни 
компоненти 
/например 
предпазни 
въздушни 
възглавници/ 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 



13 16 01 11* Спирачни 
надкладки 
съдържащи 
азбест  

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

0.6 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

14 16 01 12 Спирачни 
накладки 
различни от 
упоменатите в 16 
01 11 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

15 16 01 13* Спирачни 
течности 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

16 16 01 14* Антифризни 
течнисти, 
съдържащи 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

7.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
течни 

17 16 01 15 Антифризни 
течнисти 
различни от 
упоменатите в 16 
01 14 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

7.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

течни 

18 16 01 16 Резервоари за 
втечнени газове 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

30 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

19 16 01 17 Черни метали T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1200 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 



20 16 01 18 Цветни метали T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1200 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

21 16 01 19 Пластмаси T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

72 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

22 16 01 20 Стъкло T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

90 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

23 16 01 99 Отпадъци 
неупоменати 
другаде 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

50 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

24 16 02 13* Излязло от 
употреба 
оборудване 
съдържащо 
опасни 
компоненти 
различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 13 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

24 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

Н14, 
твърди 

25 16 02 14 Излязло от 
употреба 
различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 13 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

30 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

твърди 

26 16 02 15* Опасни 
компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

10 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

Н14, 
твърди 



27 16 02 16 Компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване, 
различни от 
упоменатите в 
код 16 02 15 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

20 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

твърди 

28 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

36 От физически и 
юридически лица 
и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

29 16 07 08* Отпадъци 
съдържащи 
масла и 
нефтопродукти 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

20 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
течни 

30 16 08 02* Отработени 
катализатори 
съдържащи 
опасни преходни 
метали или 
опасни 
съединения на 
преходните 
метали 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

20 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

31 19 12 02 Черни метали T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

5 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО и 
ИУМПС 

твърди 

32 19 12 03 Цветни метали T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

5 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО и 
ИУМПС 

твърди 

33 19 12 04 Пластмаса и 
каучук 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

5 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

твърди 



34 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи 
живак 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

5 От физически и 
юридически лица 

Н14, 
твърди 

35 20 01 35* Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащо 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R 12- предварително третиране  
(разкомплектоване на ИУЕЕО); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

60 От физически и 
юридически лица 

Н14, 
твърди 

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

T-събиране и транспортиране; 
R 12- предварително третиране  
(разкомплектоване на ИУЕЕО); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

100 От физически и 
юридически лица 

твърди 

 

2. Площадка №2 с местонахождение: област Варна, община Аксаково, с. Игнатиево, ПИ № 0850027, 

местност “Саячела” землището на село Игнатиево. 

 

На посочената площадка да се извършват дейности по: Т - събиране и транспортиране, R 12 - размяна на 

отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите от R 1 до R 11 (предварително третиране – 

сортиране, разкомплектоване на ИУМПС и разглобяване на ИУЕЕО) и R 13 - съхраняване на отпадъци до 

извършване на която и да е от операциите от R 1 до R 12, освен временното съхраняване до събирането им от 

мястото на образуване, за отпадъците посочени в таблицата: 

 

Вид на отпадъка 
Код Наименование 

Дейности, 
кодове ¹ 

 

Количест
во 

(тон/год.) 

Произход Състав и 
свойства 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 13 01 11* Синтетични 
хидравлични 
масла 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

2.4                                От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС  

Н14, 
течни 

2 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, 
смазочни масла 
и масла за зъбни 
предавки на 
минерална 
основа 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС  

Н14, 
течни 



3 13 02 06* Синтетични 
моторни и 
смазочни масла 
и масла за зъбни 
предавки  

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

5 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС  

Н14, 
течни 

4 13 07 01* Газъол, котелно 
и дизелово 
гориво  

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
течни 

5 13 07 02* Бензин T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
течни 

6 15 01 10* Опаковки 
съдържащи 
отпадъци от 
опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

10 От физически и 
юридически лица 

Н14, 
твърди 

7 15 02 02* Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
/включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде/, кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени с 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

8 16 01 03 Излезли от 
употреба гуми 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

50 От физически и 
юридически лица 
и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

9 16 01 04* Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

T-събиране и транспортиране; 
R 12- предварително третиране  
( разкомплектоване); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

350 От физически и 
юридически лица 
и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 



10 16 01 06 Излезли от 
употреба 
превозни 
средства, които 
не съдържат 
течности или 
други опасни 
компоненти 

T-събиране и транспортиране; 
R 12- предварително третиране  
( разкомплектоване); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

300 От физически и 
юридически лица 
и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

11 16 01 07* Маслени филтри T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

0.3 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

12  16 01 10* Експлозивни 
компоненти 
/например 
предпазни 
въздушни 
възглавници/ 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

13 16 01 11* Спирачни 
надкладки 
съдържащи 
азбест  

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

0.6 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

14 16 01 12 Спирачни 
накладки 
различни от 
упоменатите в 16 
01 11 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

15 16 01 13* Спирачни 
течности 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

16 16 01 14* Антифризни 
течнисти, 
съдържащи 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

7.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
течни 



17 16 01 15 Антифризни 
течнисти 
различни от 
упоменатите в 16 
01 14 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

7.2 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

течни 

18 16 01 16 Резервоари за 
втечнени газове 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

30 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

19 16 01 17 Черни метали T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1200 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

20 16 01 18 Цветни метали T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

1200 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

21 16 01 19 Пластмаси T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

72 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

22 16 01 20 Стъкло T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

90 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 

23 16 01 99 Отпадъци 
неупоменати 
другаде 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

50 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

твърди 



24 16 02 13* Излязло от 
употреба 
оборудване 
съдържащо 
опасни 
компоненти 
различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 13 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

24 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

Н14, 
твърди 

25 16 02 14 Излязло от 
употреба 
различно от 
упоменатото в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 13 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

30 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

твърди 

26 16 02 15* Опасни 
компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

10 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

Н14, 
твърди 

27 16 02 16 Компоненти 
отстранени от 
излязло от 
употреба 
оборудване, 
различни от 
упоменатите в 
код 16 02 15 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

20 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

твърди 

28 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

36 От физически и 
юридически лица 
и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 

29 16 07 08* Отпадъци 
съдържащи 
масла и 
нефтопродукти 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

20 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
течни 

30 16 08 02* Отработени 
катализатори 
съдържащи 
опасни преходни 
метали или 
опасни 
съединения на 
преходните 
метали 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

20 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУМПС 

Н14, 
твърди 



31 19 12 02 Черни метали T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

5 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО и 
ИУМПС 

твърди 

32 19 12 03 Цветни метали T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

5 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО и 
ИУМПС 

твърди 

33 19 12 04 Пластмаса и 
каучук 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

5 От юридически 
лица и при 
разкомплектоване  
на ИУЕЕО 

твърди 

34 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи 
живак 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

5 От физически и 
юридически лица 

Н14, 
твърди 

35 20 01 35* Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащо 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R 12- предварително третиране  
( разкомплектоване на ИУЕЕО); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

60 От физически и 
юридически лица 

Н14, 
твърди 

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

T-събиране и транспортиране; 
R 12- предварително третиране  
( разкомплектоване на ИУЕЕО); 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 
В т. 5 от условията на 
разрешението 

100 От физически и 
юридически лица 

твърди 

 
 
 

3.Площадка №3 с местонахождение: област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, имот 

№72624.611.256, УПИ ХVI, кв. 9 по кадастрален и ЗРП на ПЗ “Север” на гр. Добрич. 

 

На посочената площадка да се извършват дейности по: Т - събиране и транспортиране и R 13 - 

съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R 1 до R 12, освен временното 

съхраняване до събирането им от мястото на образуване, за отпадъците посочени в таблицата: 



 

Вид на отпадъка 
Код Наименование 

Дейности, 
кодове ¹ 

 

Количество 
(тон/год.) 

Произход Състав и 
свойства 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 15 01 10* Опаковки 
съдържащи 
отпадъци от 
опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

10 От физически 
и юридически 
лица 

Н14, 
твърди 

2 16 01 04* Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

350 От физически 
и юридически 
лица 

 
Н14, 

твърди 

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

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

200 От физически 
и юридически 
лица 

твърди 

4 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

36 От физически 
и юридически 
лица 

 
Н14, 

твърди 

5 16 08 01 Отработени 
катализатори, 
съдържащи 
злато, сребро, 
рений, родий, 
паладий, иридий 
или платина (с 
изключение на 
16 08 07) 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

20 От 
юридически 
лица 

 
Н14, 
течни 

6 16 08 02* Отработени 
катализатори 
съдържащи 
опасни преходни 
метали или 
опасни 
съединения на 
преходните 
метали 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

20 От 
юридически 
лица 

Н14, 
твърди 

7 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 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

40 От физически 
и юридически 
лица 

твърди 



8 20 01 35* Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащо 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

100 От физически 
и юридически 
лица 

 
Н14, 

твърди 

9 20 01 36 Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23 
и 20 01 35  

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

60 От физически 
и юридически 
лица 

твърди 

10 20 01 21* Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи 
живак 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

5 От физически 
и юридически 
лица 

Н 14, 
твърди 

 
 
4.Площадка №4 с местонахождение: община Долни Чифлик, гр. Долни Чифлик, Промишлена зона, 

кв. 37. 

 

На посочената площадка да се извършват дейности по: Т - събиране и транспортиране и R 13 - 

съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R 1 до R 12, освен временното 

съхраняване до събирането им от мястото на образуване, за отпадъците посочени в таблицата: 

 

     
Вид на отпадъка 

Код Наименование 
Дейности, 
кодове ¹ 

 

Количество 
(тон/год.) 

Произход Състав и 
свойства 

№ 

1 2 3 4 5 6 

1 15 01 10* Опаковки 
съдържащи 
отпадъци от 
опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

10 От физически 
и юридически 
лица 

Н14, 
твърди 

2 16 01 04* Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

350 От физически 
и юридически 
лица 

 
Н14, 

твърди 



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

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

200 От физически 
и юридически 
лица 

твърди 

4 16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

36 От физически 
и юридически 
лица 

 
Н14, 

твърди 

5 16 08 01 Отработени 
катализатори, 
съдържащи 
злато, сребро, 
рений, родий, 
паладий, иридий 
или платина (с 
изключение на 
16 08 07) 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

20 От 
юридически 
лица 

 
Н14, 
течни 

6 16 08 02* Отработени 
катализатори 
съдържащи 
опасни преходни 
метали или 
опасни 
съединения на 
преходните 
метали 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

20 От 
юридически 
лица 

Н14, 
твърди 

7 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 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

40 От физически 
и юридически 
лица 

твърди 

8 20 01 35* Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23, 
съдържащо 
опасни вещества 

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

100 От физически 
и юридически 
лица 

 
Н14, 

твърди 

9 20 01 36 Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 20 
01 21 и 20 01 23 
и 20 01 35  

T-събиране и транспортиране; 
R13-съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по R 1 - R 12, освен 
временното съхраняване до 
събирането им от мястото на 
образуване 

60 От физически 
и юридически 
лица 

твърди 



 


