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   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  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 - Варна 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№  03 – ДО – 511 - 00 от 21. 04. 2011 г. 

Във връзка със заявление № 26-00-2562  от 15. 04. 2011  г. на  

“ЕЛ ЗЕТ МЕТАЛ” EООД  

и 

 на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 

РАЗРЕШАВАМ 

за срок от 21. 04. 2011 г. до 01. 04. 2016 г. 

на “ЕЛ ЗЕТ МЕТАЛ” EООД  

 
ЕИК: 103534170, с адрес на управлението: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 61, ет. 2, лице отговорно 

за управлението: Петър Ангелов Васев, адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 61, ет. 2, сл. тел.: 

052/504 696, 062/625808, GSM: 0888 202021. 

 

          ІA. Да извършва дейности по: 

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

 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 – код R 13,  

на отпадъци на обекти: 

                                1А) Площадка № 1 с местонахождение: гр. Варна, област Варна, УПИ Х-1298, УПИ-1410 по плана на ЗПЗ, 

поземлен имот с идентификатор 10135.3514.305. 

          На посочената площадка да се извършва дейност по:   

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

- 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 – код R 13,  
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на отпадъците посочени в таблицата: 

 
№ 

 
Вид на отпадък 

 
Код Наименование 

Дейности, 
Кодове 

К-во 
т/г 

Произход 
 

Състав, 
свойства 

 

 1 2 3 4 5 6 

1 

12 01 06* Машинни масла на 
минерална основа, 
съдържащи 
халогенни 
елементи/с 
изключение на 
емулсии и разтвори/ 

R 13-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 физически 
и юридически 
лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда  

2 

12 01 07* Машинни масла на 
минерална основа, 
несъдържащи 
халогенни 
елементи/с 
изключение на 
емулсии и разтвори/ 

R 13-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 

30 От физически 
и юридически 
лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

3 

12 01 08* Машинни емулсии 
и разтвори, 
съдържащи 
халогенни елементи 

R 13-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 физически 
и юридически 
лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

4 

12 01 09* Машинни емулсии 
и разтвори, 
несъдържащи 
халогенни елементи 

R 13-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 физически 
и юридически 
лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

5 

12 01 10* Синтетични 
машинни масла 

R 13-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 физически 
и юридически 
лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

6 

13 01 01* Хидравлични масла, 
съдържащи PCBs 

R 13-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 физически 
и юридически 
лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 
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7 

13 01 05* Нехлорирани 
емулсии 
 

R 13-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 и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

8 

13 01 10* Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална 
основа 

R 13-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  

50 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

9 

13 01 11* Синтетични  
хидравлични  масла 

R 13-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 физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

10 

13 02 04* Хлорирани  
моторни смазочни  
масла и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 
 

R 13-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 и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

11 

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

R 13-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 и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

12 

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

R 13-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  

30 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

13 

13 02 07* Бързо 
биоразградими  
моторни смазочни  
масла и масла за 
зъбни предавки 
 

R 13-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 и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 
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14 

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

R 13-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  

50 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

15 

13 03 06* Хлорирани  
изолационни и 
топлопредаващи  
масла на минерална 
основа, различни от 
упоменатите в 13 03 
01 
  
 

R 13-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 и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

16 

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

R 13-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  

50 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

17 

13 03 08* Синтетични  
изолационни 
топлопредаващи  
масла 

R 13-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 и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

18 

13 03 10* Други  изолационни 
и топлопредаващи  
масла 

R 13-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  

30 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС  

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

19 

13 07 01* Газьол, котелно и 
дизелово гориво 
  
 

R 13-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 
разкомплекто 
ване на 
ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

20 

15 01 01 Хартиени и 
картонени опаковки 

R 13-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 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 



 5 

21 

15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

R 13-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 

150 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

22 

15 01 03 Опаковки от 
дървесни материали 

R 13-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, не 
притежават опасни 
свойства 

23 

15 01 04 Метални опаковки R 13-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 

150 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

24 

15 01 05 Композитни/многос
лойни опаковки 

R 13-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 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

25 

15 01 06 Смесени опаковки R 13-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 

50 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

26 

15 01 07 Стъклени опаковки R 13-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 

150 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

27 

15 01 09 Текстилни опаковки R 13-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 

50 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 
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28 

16 01 03 Излезли от употреба 
гуми 

R 13-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 и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

29 

16 01 04* Излезли от употреба 
превозни средства 

R 12- предварително 
третиране 
(разкомплектоване ); 
R 13-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  

2000 От физически 
и юридически 
лица 

Метал, пластмаса, 
текстил, стъкло, 
течности и др. 
Н14 – опасни за 
околната среда 

30 

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

R 12- предварително 
третиране 
(разкомплектоване ); 
R 13-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 

1000 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

31 

16 01 15 Антифризни 
течности, различни 
от упоменатите в 16 
01 14 

R 13-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 

20 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Течни, не 
притежават опасни 
свойства 

32 

16 01 16 Резервоари за 
втечнени газове 

R 13-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 

10 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

33 

16 01 17 Черни метали R 13-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 

1000 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 
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34 

16 01 18 Цветни метали R 13-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 

500 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

35 

16 01 19 Пластмаси R 13-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 

25 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

36 

16 01 20 Стъкло R 13-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 

1.5 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

37 

16 01 99 Отпадъци, 
неупоменати 
другаде 

R 13-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 и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

38 

16 02 11* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглев
одороди, НСFС, 
НFС 

R 13-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 

30 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди,  
Н14 – опасни за 
околната среда  

39 

16 02 12* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо 
свободен азбест 

R 13-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,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

40 

16 02 13* Излязло от употреба 
обурудване, 
съдържащо опасни 
компоненти 
различно от 
упоменатото в 
кодовете от 16.02.09 
до 16.02.12 

R 13-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 

 70  От физически 
и юридически 
лица 

Твърди,  
Н14 – опасни за 
околната среда 
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41 

16 02 14 
 
 

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

R 13-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 

1000  От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

42 

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

R 13-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 

30  От физически 
и юридически 
лица 

Твърди,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

43 

16 02 16 Компоненти, 
отстранени от 
излязло от употреба 
оборудване,различн
и от упоменатите в 
код 16 02 15 

R 13-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 

500  От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

44 

16 06 01* Оловни 
акумулаторни 
батерии 

R 13-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 

1500 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Н8-корозивни, 
Н10-токсични за 
репродукцията, 
Н14-опасни за 
околната среда 

45 

16 06 02* Ni-Cd акумулатори  
 

R 13-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 и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Н7-канцерогенни, 
Н14-опасни за 
околната среда 

46 

16 06 03* Живак съдържащи 
батерии 

R 13-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 

2  От физически 
и юридически 
лица 

Н6-токсични, 
Н14-опасни за 
околната среда 

47 

16 06 04 Алкални батерии R 13-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 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 
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48 

16 06 05 Други батерии и 
акумулатори 

R 13-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 физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

49 

16 08 01 Отработени 
катализатори,съдър
жащи 
злато,сребро,рений,
родий, паладий, 
иридий или платина 
/с изключение на 16 
08 07/ 
 
 

R 13-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 

1 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

50 

16 08 03 Отработени 
катализатори,съдър
жащи преходни 
метали или 
съединенияна 
преходните метали, 
неупоменати 
другаде 

R 13-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 

30 От физически 
и юридически 
лица и при 
разкомплектов
ането на 
ИУМПС 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

51 

19 12 02 Черни метали R 13-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, не 
притежават опасни 
свойства 

52 

19 12 03 Цветни метали R 13-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 

50 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

53 

19 12 04 Пластмаса и каучук R 13-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 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

54 

19 12 05 Стъкло R 13-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 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 



 10 

55 

19 12 07 Дървесни 
материали, 
различни от 
упоменатите в 19 12 
06 

R 13-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 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

56 

19 12 08 Текстилни 
материали 

R 13-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 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

57 

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

R 13-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 физически 
и юридически 
лица 

Н6-токсични, 
Н14-опасни за 
околната среда 

58 

20 01 23* Излязло от употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоровъглев
одороди 

R 13-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 

50 От физически 
и юридически 
лица 

Н6-токсични, 
Н14-опасни за 
околната среда 

59 

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 

R 13-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 

50 От физически 
и юридически 
лица 

Н6-токсични, 
Н8-корозивни, 
Н10-токсични за 
репродукцията, 
Н14-опасни за 
околната среда 

60 

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

R 13-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 

50 От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

61 

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

R 13-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-опасни за 
околната среда и в 
зависимост от 
съдържащите се 
опасни вещества 
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62 

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

R 13-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 

500  От физически 
и юридически 
лица 

Твърди, не 
притежават опасни 
свойства 

 
              

               1Б) На площадка № 1 да се извършват дейности с излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, както следва: 

 
Категории електрическо и електронно оборудване Код на 

отпадъка 
съгласно 
Наредба 

№ 
3/2004г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 02 09* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 10* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 11* 
 

х □ □ □ □ □ □ □ □ х 

16 02 12* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
16 02 13* 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

16 02 14 
 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

20 01 21* 
 

□ □ □ □ х □ □ □ □ □ 

20 01 23* 
 

х □ □ □ □ □ □ □ □ х 

20 01 35* 
 

□ □ х х □ □ □ х □ □ 

20 01 36 
 

х х х х х х х х х х 

 
 

            1В) На площадка № 1 да се извършват дейности с негодни за употреба батерии и акумулатори, както 

следва: 

Код на отпадъка 
съгласно Наредба  

№ 3/2004г. 

Автомобилни  
батерии и акумулатори1 

Индустриални батерии 
и акумулатори1 

Портативни  
батерии и акумулатори1 

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

  20 01 33* □ □ х 
 20 01 34 □ □ х 

 
 

IБ. Да извършва дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) - код Т, в съответствие с § 1, 

т. 19 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в таблицата: 
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№ 

 
Вид на отпадък 

 
Код Наименование 

К-во 
т/г 

Произход 
 

Състав, 
свойства 

 

 1 2 4 5 6 

1 

12 01 06* Машинни масла на 
минерална основа, 
съдържащи халогенни 
елементи/с изключение на 
емулсии и разтвори/ 

20 От физически 
и юридически лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда  

2 

12 01 07* Машинни масла на 
минерална основа, 
несъдържащи халогенни 
елементи/с изключение на 
емулсии и разтвори/ 

30 От физически 
и юридически лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

3 

12 01 08* Машинни емулсии и 
разтвори, съдържащи 
халогенни елементи 

20 От физически 
и юридически лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

4 

12 01 09* Машинни емулсии и 
разтвори, несъдържащи 
халогенни елементи 

20 От физически 
и юридически лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни, 
 Н14 – опасни за 
околната среда 

5 

12 01 10* Синтетични машинни масла 20 От физически 
и юридически лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

6 

13 01 01* Хидравлични масла, 
съдържащи PCBs 

20 От физически 
и юридически лица 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

7 

13 01 05* Нехлорирани емулсии 
 

10 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

8 

13 01 10* Нехлорирани хидравлични 
масла на минерална основа 

50 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

9 

13 01 11* Синтетични  хидравлични  
масла 

20 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

10 

13 02 04* Хлорирани  моторни 
смазочни  масла и масла за 
зъбни предавки на минерална 
основа 
 

10 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

11 

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

100 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

12 

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

30 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

13 

13 02 07* Бързо биоразградими  
моторни смазочни  масла и 
масла за зъбни предавки 
 

10 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 
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14 

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

50 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

15 

13 03 06* Хлорирани  изолационни и 
топлопредаващи  масла на 
минерална основа, различни 
от упоменатите в 13 03 01 

10 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

16 

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

50 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

17 

13 03 08* Синтетични  изолационни 
топлопредаващи  масла 

5 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

18 

13 03 10* Други  изолационни и 
топлопредаващи  масла 

30 От физически 
и юридически лица и 
при разкомплекто 
ване на ИУМПС  

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

19 

13 07 01* Газьол, котелно и дизелово 
гориво 
  
 

10 При разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

20 

13 07 02* Бензин 
 

20 При разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

21 
15 01 01 Хартиени и картонени 

опаковки 
100 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

22 
15 01 02 Пластмасови опаковки 150 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

23 
15 01 03 Опаковки от дървесни 

материали 
200 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

24 
15 01 04 Метални опаковки 150 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

25 
15 01 05 Композитни/многослойни 

опаковки 
100 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

26 
15 01 06 Смесени опаковки 50 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

27 
15 01 07 Стъклени опаковки 150 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

28 
15 01 09 Текстилни опаковки 50 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

29 

15 02 02* Абсорбенти, филтри, кърпи, 
вкл. маслени филтри 
неопоменати другаде, кърпи 
за изтриване и предпазни 
облекла, замърсени с опасни 
вещества 

1 При разкомплекто 
ване на ИУМПС 

Твърди,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

30 

16 01 03 Излезли от употреба гуми 200 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

31 

16 01 04* Излезли от употреба 
превозни средства 

2000 От физически 
и юридически лица 

Метал, пластмаса, 
текстил, стъкло, 
течности и др. 
Н14 – опасни за 
околната среда 
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32 

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

1000 От физически и 
юридически лица 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

33 

16 01 07* Маслени филтри 0,400 От 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

34 
16 01 08* Компоненти съдържащи 

живак 
 

0,100 От 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Н6 – токсични, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

35 

16 01 10* Експлозивни елементи – 
предпазни въздушни 
възглавници  
 

0,200 От 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Н1 – експлозивни, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

36 

16 01 11* Спирачни накладки, 
съдържащи азбест 

0,300 От 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди,  
Н6 – токсични, 
Н14 – опасни за 
околната среда  

37 
16 01 12 Спирачни накладки, 

различни от упоменатите в 
16 01 11 

10 От 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

38 

16 01 13* Спирачни течности 2 От 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

39 

16 01 14* Антифризни течности, 
съдържащи опасни вещества 

5 От 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Течни,  
Н7-канцерогенни,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

40 

16 01 15 Антифризни течности, 
различни от упоменатите в 
16 01 14 

20 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Течни, не притежават 
опасни свойства 

41 

16 01 16 Резервоари за втечнени 
газове 

10 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

42 

16 01 17 Черни метали 1000 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

43 

16 01 18 Цветни метали 500 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

44 

16 01 19 Пластмаси 25 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

45 

16 01 20 Стъкло 1.5 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 
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46 

16 01 21* Опасни компоненти, 
различни от упоменатите в 
кодове от 16 01 07 до 16 01 
11, 16 01 13 и 16 01 14 

0,200 От 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Н4 – дразнещи, 
Н5 – вредни, 
Н6 – токсични, 
Н14 – опасни за 
околната среда 

47 

16 01 99 Отпадъци, неупоменати 
другаде 

10 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

48 

16 02 11* Излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
хлорофлуоровъглеводороди, 
НСFС, НFС 

30 От физически и 
юридически лица 

Твърди,  
Н14 – опасни за 
околната среда  

49 
16 02 12* Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 
свободен азбест 

60 От физически и 
юридически лица 

Твърди,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

50 

16 02 13* Излязло от употреба 
оборудване, съдържащо 
опасни компоненти различно 
от упоменатото в кодовете от 
16.02.09 до 16.02.12 

 70  От физически и 
юридически лица 

Твърди,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

51 

16 02 14 
 
 

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

1000  От физически и 
юридически лица 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

52 
16 02 15* Опасни компоненти, 

отстранени от излязло от 
употреба оборудване 

30  От физически и 
юридически лица 

Твърди,  
Н14 – опасни за 
околната среда 

53 

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

500  От физически и 
юридически лица 

Твърди, не притежават 
опасни свойства 

54 

16 06 01* Оловни акумулаторни 
батерии 

1500 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Н8-корозивни, 
Н10-токсични за 
репродукцията, Н14-
опасни за околната 
среда 

55 

16 06 02* Ni-Cd акумулатори  
 

100 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Н7-канцерогенни, 
Н14-опасни за околната 
среда 

56 
16 06 03* Живак съдържащи батерии 2  От физически и 

юридически лица 
Н6-токсични, 
Н14-опасни за околната 
среда 

57 
16 06 04 Алкални батерии 10 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

58 
16 06 05 Други батерии и 

акумулатори 
20 От физически и 

юридически лица 
Твърди, не притежават 
опасни свойства 

59 

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

1 От физически и 
юридически лица и 
при 
разкомплектоването 
на ИУМПС 

Н8-корозивни, 
Н10-токсични за 
репродукцията, Н14-
опасни за околната 
среда 
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