Образец № 3
Съгласно чл. 73, ал. 4 от ЗУО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ
№ 09 – ДО – 1099 – 01 от 17.11.2016 г.
На основание чл. 73, ал.4, във връзка с ал. 1, т.3 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1161 от 14.10.2016 г. и №УО-1161 от 26.10.2016 г.

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ
Решение № 09-ДО-1099-00 от 02.10.2015 г.
на

”КМД” ЕООД
ЕИК: 115313800, седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, град
Пловдив, бул. „Марица” № 85, лице, управляващо/представляващо дружеството/:

Иван

Тодоров Тупаров, служ. тел.: 0888/994412, факс: 032/660600, office@kmd.bg
както следва:
I. Разрешават се следните промени:
A. Добавя се нова площадка:
Площадка № 7
1.1 С местонахождение: гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул. «Братя
Бъкстон» №155, УПИ № 56784.536.159, по плана на гр. Пловдив, площ 27 754 кв.м.
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
№

Вид на отпадъка
Код
1

Наименование
2

Дейности,
кодове

Количество
(тон/год.)

Произход

3

4

5

1

1.

15 01 01

хартиени и
картонени
опаковки

2.

15 01 02

пластмасови
опаковки

3.

15 01 06

смесени опаковки

4.

15 01 07

стъклени
опаковки

5.

17 01 01

бетон

6.

17 01 02

тухли

7.

17 01 03

керемиди, плочки,
фаянсови и
керамични
изделия

R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им.
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

2

8.

17 01 07

смеси от бетон,
R13-Съхраняване на
тухли, керемиди, отпадъци до извършване на
плочки, фаянсови която и да е от операциите с
и
керамични
кодове „R1” – „R12”, с
изделия,
изключение временното
различни
от съхраняване на отпадъците
упоменатите в 17 на площадката на образуване
01 06
до събирането им

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

9.

17 05 04

почва и камъни

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

10.

17 05 06

изкопани земни
маси, различни от
упоменатите в 17
05 05

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

11.

17 09 04

смесени отпадъци
от строителство и
събаряне,
различни
от
упоменатите в 17
09 01, 17 09 02 и
17 09 03

2000

от
транспортната
дейност на
дружеството

12.

19 12 12

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

13.

20 03 01

други отпадъци
(включително
смеси от
материали) от
механично
третиране на
отпадъци,
различни от
упоменатите в 19
12 11
смесени битови
отпадъци

1000

от
транспортната
дейност на
дружеството

R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им

3

14.

20 03 99

битови отпадъци,
неупоменати
другаде

R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

Б. Променят се количествата на вече разрешени отпадъци.
1. На площадка №1 С местонахождение: с.Шишманци, област Пловдив, община Раковски,
УПИ II, идентичен с № 067017 по плана на земеразделяне.

№

Вид на отпадъка
Код
Наименование
1

2

19 12 04

Пластмаса и
каучук

1

Дейности,
кодове

Количество
(тон/год.)

Произход

3
R12-Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане,
кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове
R1-R11;
R13- Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване
досъбирането им

4

5

30 000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци (например
сортиране, трошене,
уплътняване,
пелетизиране),
неупоменати
другаде

4

2
19 12 10

Гoрими
отпадъци (RDF –
модифицирани
горива,
получени от
отпадъци)

R12-Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане,
кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове
R1 -R11;
R13-Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е
от операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение
временното съхраняване на
отпадъците на площадката на
образуване до събирането им

30 000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци (например
сортиране, трошене,
уплътняване,
пелетизиране),
неупоменати
другаде

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение №09-ДО-1099-00 от 02.10.2015 г. и
издавам следното разрешение:
A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
Площадка № 1:

1.

1.1 С местонахождение: с. Шишманци, област Пловдив, община Раковски, УПИ ІІ,
идентичен с № 067017 по плана на земеразделяне:
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
№

Вид на отпадъка 1

1

Код
Наименование
1
2
15 01 01
Хартиени и
картонени
опаковки

Дейности по
кодове 2,3

3
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

Количество
(тон/год)

4
10 000

Произход

5
Опаковки
(включително
разделно
събирани
отпадъчни
опаковки от
бита)

5

2

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3

15 01 03

Опаковки от
дървесни
материали

4

15 01 05

Композитни
/многослойни
опаковки/

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

10 000

Опаковки
(включително
разделно
събирани
отпадъчни
опаковки от
бита)

1000

Опаковки
(включително
разделно
събирани
отпадъчни
опаковки от
бита)

1000

Опаковки
(включително
разделно
събирани
отпадъчни
опаковки от
бита)

6

5

15 01 06

Смесени
опаковки

6

15 01 07

Стъклени
опаковки

7

15 01 09

Текстилни
опаковки

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

30000

Опаковки
(включително
разделно
събирани
отпадъчни
опаковки от
бита)

10000

Опаковки
(включително
разделно
събирани
отпадъчни
опаковки от
бита)

500

Опаковки
(включително
разделно
събирани
отпадъчни
опаковки от
бита)

7

8

17 01 02

Тухли

9

17 01 03

Керемиди,
плочки,
фаянсови и
керамични
изделия

10

17 02 01

Дървесен
материал

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

10 000

Отпадъци от
строителство,
събаряне и
ремонтни
дейности

1 000

Отпадъци от
строителство,
събаряне и
ремонтни
дейности

1 000

Отпадъци от
строителство,
събаряне и
ремонтни
дейности

8

11

17 02 02

Стъкло

12

17 02 03

Пластмаса

13

17 03 02

Асфалтови
смеси,
съдържащи
други
вещества,
различни от
упоменатите в
17 03 01

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

1 000

Отпадъци от
строителство,
събаряне и
ремонтни
дейности

1 000

Отпадъци от
строителство,
събаряне и
ремонтни
дейности

5 000

Отпадъци от
строителство,
събаряне и
ремонтни
дейности

9

14

17 05 04

Почва и
камъни

15

17 05 06

Изкопани
земни маси,
различни от
упоменатите в
17 05 05

16

19 12 01

Хартия и
картон

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

10 000

Отпадъци от
строителство,
събаряне и
ремонтни
дейности

10 000

Отпадъци от
строителство,
събаряне и
ремонтни
дейности

10 000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци
(например
сортиране,
трошене,
уплътняване,
пелетизиране)
неупоменати
другаде

10

17

19 12 04

Пластмаса и
каучук

18

19 12 05

Стъкло

19

19 12 07

Дървесни
материали,
различни от
упоменатите в
19 12 06

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

30 000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци
(например
сортиране,
трошене,
уплътняване,
пелетизиране)
неупоменати
другаде

2000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци
(например
сортиране,
трошене,
уплътняване,
пелетизиране)
неупоменати
другаде

1000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци
(например
сортиране,
трошене,
уплътняване,
пелетизиране)
неупоменати
другаде

11

20

19 12 08

Текстилни
материали

21

19 12 09

Минерали
(например
пясък,
камъни)

22

19 12 10

Гoрими
отпадъци
(RDF –
модифициран
и горива,
получени от
отпадъци)

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

5000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци
(например
сортиране,
трошене,
уплътняване,
пелетизиране)
неупоменати
другаде

1000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци
(например
сортиране,
трошене,
уплътняване,
пелетизиране)
неупоменати
другаде

30 000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци
(например
сортиране,
трошене,
уплътняване,
пелетизиране)
неупоменати
другаде

12

23

19 12 12

Други
отпадъци
(включително
смеси от
материали) от
механично
третиране на
отпадъци,
различни от
упоменатите в
19 12 11

24

20 01 01

Хартия и
картон

25

20 01 02

Стъкло

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

10000

Отпадъци от
механично
третиране на
отпадъци
(например
сортиране,
трошене,
уплътняване,
пелетизиране)
неупоменати
другаде

10 000

Разделно
събирани
фракции
битови
отпадъци

5000

Разделно
събирани
фракции
битови
отпадъци

13

26

20 01 11

Текстилни
материали

27

20 01 39

Пластмаси

28

20 03 01

Смесени
битови
отпадъци

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

500

Разделно
събирани
фракции
битови
отпадъци

5 000

Разделно
събирани
фракции
битови
отпадъци

10 000

Разделно
събирани
фракции
битови
отпадъци

14

29

20 03 07

Обемни
отпадъци

30

20 03 99

Битови
отпадъци,
неупоменати
другаде

R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R 12 - Предварително третиране
преди оползотворяването като
/сортиране, трошене,
уплътняване, пелетизиране,
сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне,
прегрупиране или смесване/
преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11;
R13 - Съхраняване на отпадъци
до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” –
„R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

30 000

Други битови
отпадъци

10 000

Други битови
отпадъци

2. Площадка № 2:
2.1 С местонахождение: обл.Пловдив, общ.Пловдив, гр.Пловдив, ул.”Дилянка” № 35;

2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
№

1

Вид на отпадъка 1
Код
1

Наименование
2

15 01 01

Хартиени и
картонени
опаковки

Дейности по
кодове 2,3

Количество
(тон/год)

Произход

3

4

5

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;

10

От бита

15

2

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3

15 01 07

Стъклени
опаковки

4

20 01 01

Хартия и картон

5

20 01 19*

Пестициди

6

20 01 21*

Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци,
съдържащи живак

7

20 01 27*

Бои, мастила,
лепила/адхезиви
и смоли,
съдържащи
опасни вещества

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;

10

От бита

10

От бита

10

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

0,2

От бита

16

8

20 01 28

Бои, мастила,
лепила/адхезиви
и смоли,
различни от
упоменатите в
20 01 27

9

20 01 29*

Перилни и
почистващи
препарати,
съдържащи
опасни вещества

10

20 01 30

Перилни и
почистващи
препарати,
различни от
упоменатите в
20 01 29

11

20 01 31

Цитотоксични и
цитостатични
лекарствени
продукти

12

20 01 32*

Лекарствени
продукти,
различни от
упоменатите в
20 01 31

13

20 01 39

Пластмаси

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;

0,2

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

100

От бита

От бита
0,1

17

14

Обемни отпадъци

20 03 07

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване
на която и да е от
операциите с кодове „R1”
– „R12”, с изключение
временното съхраняване
на отпадъците на
площадката на образуване
до събирането им;

От бита

10

2.2.1. 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
16 02 09*

1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 10*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 11*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 12*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 13*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 14

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 21*

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

20 01 23*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 35*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 36

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

3.

Категории електрическо и електронно оборудване

Площадка № 3
3.1 С местонахождение: общ.Пловдив, гр.Пловдив, район Източен, ул.”Правда” № 4;
3.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:

18

№

1

Вид на отпадъка 1
Код
1
15 01 01

Наименование
2
Хартиени и
картонени
опаковки

2

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3

15 01 07

Стъклени
опаковки

4

20 01 01

Хартия и картон

5

20 01 19*

Пестициди

6

20 01 21*

Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци,
съдържащи
живак

Дейности по
кодове 2,3

3
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

Количество
(тон/год.)

Произход

4
10

1
От бита

10

От бита

10

От бита

10

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

19

7

20 01 27*

Бои, мастила,
лепила/адхезиви
и смоли,
съдържащи
опасни вещества

8

20 01 28

Бои, мастила,
лепила/адхезиви
и смоли,
различни от
упоменатите в
20 01 27

9

20 01 29*

Перилни и
почистващи
препарати,
съдържащи
опасни вещества

10

20 01 30

Перилни и
почистващи
препарати,
различни от
упоменатите в
20 01 29

11

20 01 31

Цитотоксични и
цитостатични
лекарствени
продукти

12

20 01 32*

Лекарствени
продукти,
различни от
упоменатите в
20 01 31

13

20 01 39

Пластмаси

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

0,2

От бита

0,2

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

100

От бита

0,1

От бита

20

14

Обемни
отпадъци

20 03 07

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

От бита

10

3.2.1. 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
16 02 09*

Категории електрическо и електронно оборудване

1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 10*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 11*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 12*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 13*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 14

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 21*

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

20 01 23*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 35*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 36

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

21

4.

Площадка № 4

4.1 С местонахождение: общ.Пловдив, гр.Пловдив, район Централен, ул.“Сергей
Румянцев“ 8;
4.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:
№

Вид на отпадъка 1
Код

1

1
15 01 01

Наименовани
е
2
Хартиени и
картонени
опаковки

2

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3

15 01 07

Стъклени
опаковки

4

20 01 01

Хартия и
картон

Дейности по
кодове 2,3

Количество
(тон/год.)

Произход

3
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

4
10

5
От бита

10

От бита

10

От бита

10

От бита

22

5

20 01 19*

Пестициди

6

20 01 21*

Флуоресцентн
и тръби и
други
отпадъци,
съдържащи
живак

7

20 01 27*

Бои, мастила,
лепила/адхези
ви и смоли,
съдържащи
опасни
вещества

8

20 01 28

Бои, мастила,
лепила/адхези
ви и смоли,
различни от
упоменатите в
20 01 27

9

20 01 29*

Перилни и
почистващи
препарати,
съдържащи
опасни
вещества

10

20 01 30

Перилни и
почистващи
препарати,
различни от
упоменатите в
20 01 29

11

20 01 31

Цитотоксични
и
цитостатични
лекарствени
продукти

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

0,1

От бита

0,1

От бита

0,2

От бита

0,2

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

23

12

13

20 01 32*

Пластмаси

20 01 39

14

Лекарствени
продукти,
различни от
упоменатите в
20 01 31

20 03 07

Обемни
отпадъци

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

100

От бита

0,1

От бита

10

От бита

4.2.1. 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
16 02 09*

Категории електрическо и електронно оборудване

1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 10*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 11*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 12*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 13*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 14

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 21*

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

20 01 23*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 35*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 36

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

24

5. Площадка № 5
5.1 С местонахождение: общ.Пловдив, гр.Пловдив, район Западен; кв.24 “А“ от масив
241, имот № 241053;
5.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:
№

Вид на отпадъка 1

1

Код
1
15 01 01

Наименование
2
Хартиени и
картонени
опаковки

2

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3

15 01 07

Стъклени
опаковки

4

20 01 01

Хартия и картон

5

20 01 19*

Пестициди

Дейности по
кодове 2,3

Количество
(тон/год.)

Произход

3
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

4
10

5
От бита

10

От бита

10

От бита

10

От бита

0,1

От бита

25

6

20 01 21*

Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци,
съдържащи
живак

7

20 01 27*

Бои, мастила,
лепила/адхезиви
и смоли,
съдържащи
опасни вещества

8

20 01 28

Бои, мастила,
лепила/адхезиви
и смоли,
различни от
упоменатите в
20 01 27

9

20 01 29*

Перилни и
почистващи
препарати,
съдържащи
опасни вещества

10

20 01 30

Перилни и
почистващи
препарати,
различни от
упоменатите в
20 01 29

11

20 01 31

Цитотоксични и
цитостатични
лекарствени
продукти

12

20 01 32*

Лекарствени
продукти,
различни от
упоменатите в
20 01 31

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

0,1

От бита

0,2

От бита

0,2

От бита

0,1

От бита

От бита
0,1

0,1

От бита

100

От бита

26

13

14

Пластмаси

20 01 39

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

Обемни
отпадъци

20 03 07

От бита

0,1

От бита

10

5.2.1. 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
16 02 09*

Категории електрическо и електронно оборудване

1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 10*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 11*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 12*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 13*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 14

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 21*

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

20 01 23*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 35*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 36

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

27

6.

Площадка № 6
6.1 С местонахождение: общ.Пловдив, гр.Пловдив, район „Тракия; ЮИПЗ, п.и. с
идентификатор 56784.539.15;
6.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:

№

Вид на отпадъка 1

1

Код
1
15 01 01

Наименование
2
Хартиени и
картонени
опаковки

2

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3

15 01 07

Стъклени
опаковки

4

20 01 01

Хартия и картон

5

20 01 19*

Пестициди

Дейности по
кодове 2,3

Количество
(тон/год.)

Произход

3
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

4
10

5
От бита

10

От бита

10

От бита

10

От бита

0,1

От бита

28

6

7

8

9

10

11

12

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
20 01 27*
Бои, мастила,
R13 - Съхраняване на
лепила/адхезиви
отпадъци до извършване на
и смоли,
която и да е от операциите с
съдържащи
кодове „R1” – „R12”, с
опасни вещества
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
20 01 28
Бои, мастила,
R13 - Съхраняване на
лепила/адхезиви
отпадъци до извършване на
и смоли,
която и да е от операциите с
различни от
кодове „R1” – „R12”, с
упоменатите в
изключение временното
20 01 27
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
20 01 29*
Перилни и
R13 - Съхраняване на
почистващи
отпадъци до извършване на
препарати,
която и да е от операциите с
съдържащи
кодове „R1” – „R12”, с
опасни вещества
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
20 01 30
Перилни и
R13 - Съхраняване на
почистващи
отпадъци до извършване на
препарати,
която и да е от операциите с
различни от
кодове „R1” – „R12”, с
упоменатите в
изключение временното
20 01 29/
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
20 01 31
Цитотоксични и
R13 - Съхраняване на
цитостатични
отпадъци до извършване на
лекарствени
която и да е от операциите с
продукти
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
20 01 32*
Лекарствени
R13 - Съхраняване на
продукти,
отпадъци до извършване на
различни от
която и да е от операциите с
упоменатите в
кодове „R1” – „R12”, с
20 01 31
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
20 01 21*

Флуоресцентни
тръби и други
отпадъци,
съдържащи
живак

0,1

От бита

0,2

От бита

0,2

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

0,1

От бита

100

От бита

29

13

20 01 39

Пластмаси

14

20 03 07

Обемни
отпадъци

R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;
R13 - Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

0,1

От бита

10

От бита

6.2.1. 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
16 02 09*

Категории електрическо и електронно оборудване

1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 10*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 11*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 12*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 13*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 14

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 21*

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

20 01 23*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 35*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 36

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

30

7. Площадка № 7
7.1 С местонахождение: гр. Пловдив, област Пловдив, община Пловдив, ул. «Братя Бъкстон»
№155, УПИ №.56784.536.159, по плана на гр. Пловдив, площ 27 754 кв.м.
7.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите
по третиране са посочени в следната таблица:
№

Вид на отпадъка

1

Код
1
15 01 01

Наименование
2
хартиени и
картонени
опаковки

2

15 01 02

пластмасови
опаковки

3

15 01 06

смесени опаковки

4

15 01 07

стъклени опаковки

5

17 01 01

бетон

Дейности,
кодове

Количество
(тон/год.)

Произход

3
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им.
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им

4
100

5
от
транспортната
дейност на
дружеството

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

31

6

17 01 02

тухли

7

17 01 03

керемиди, плочки,
фаянсови и
керамични изделия

8

17 01 07

смеси от бетон,
тухли, керемиди,
плочки, фаянсови и
керамични
изделия, различни
от упоменатите в
17 01 06

9

17 05 04

почва и камъни

10

17 05 06

изкопани земни
маси, различни от
упоменатите в 17
05 05

11

17 09 04

смесени отпадъци
от строителство и
събаряне, различни
от упоменатите в
17 09 01, 17 09 02 и
17 09 03

12

19 12 12

други отпадъци
(включително
смеси от
материали) от
механично
третиране на
отпадъци, различни
от упоменатите в
19 12 11

R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

2000

от
транспортната
дейност на
дружеството

100

от
транспортната
дейност на
дружеството

32

13

20 03 01

14

20 03 99

смесени
отпадъци

битови

R13-Съхраняване на
отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им
битови отпадъци,
R13-Съхраняване на
неупоменати
отпадъци до извършване на
другаде
която и да е от операциите с
кодове „R1” – „R12”, с
изключение временното
съхраняване на отпадъците
на площадката на образуване
до събирането им

1000

от
транспортната
дейност на
дружеството

200

от
транспортната
дейност на
дружеството

Б. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и
капацитет на съоръженията
- Площадка № 1 - Предварително третиране преди оползотворяването като
/сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране, сушене, рязане, кондициониране,
преопаковане, разделяне, прегрупиране или смесване/ преди подлагане на някоя от
операциите с кодове /R1 -R11/ - код R12 , съхраняване на отпадъци до извършване на
която и да е от операциите с кодове „R1” – „R12”, с изключение временното
съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им /код R13/ да
се извършват при следните условия:
- Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ начин,
съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с
изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.
Да се прилагат следните технологии:
-отпадъците от транспортната дейност на дружеството да се приемат на бетонирана
площадка.
- маниту да взима с коша отпадъците и да ги подава на поточната линия.
- инсталацията за сортиране и разделяне да разполага с 5 обособени работни места, които да
обслужват линията за сортиране, на която да се отделят ръчно различните по вид, състав и
свойства отпадъци.
- след сортирането на отпадъците по видове, същите да се съхраняват на площадката, до
предаването им за последващо третиране на лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона
за управление на отпадъците /ДВ, бр.53 от 13.07.2012 г./
Капацитетът на инсталацията да e 90 тона на денонощие и основно да обезпечава нуждите
на системите за разделно събиране на общините, които „КМД” ООД да обслужва, както и
да осигурява технически отделно сепариране на всички основни видове отпадъци от
опаковки, събрани в специално разположени съдове.
- Площадка № 2: Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” – „R12”, с изключение временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им /код R13/ да се извършват
при следните условия:
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Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата /чл.19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за управление на отпадъците/, както и
възмездно приемане на рециклируеми материали. На площадката да бъдат изпълнявани
задълженията на Кмета на Община Пловдив по чл. 19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за
управление на отпадъците. Да не се предвижда събиране и съхранение на метален скрап и
ОЧЦМ по смисъла на т.19 от §1 на ДР на ЗУО.
Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ
начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие с
изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.
- Площадка № 3: Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” – „R12”, с изключение временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им /код R13/ да се извършват
при следните условия:
Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата /чл.19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за управление на отпадъците/, както и
възмездно приемане на рециклируеми материали. На площадката да бъдат изпълнявани
задълженията на Кмета на Община Пловдив по чл. 19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за
управление на отпадъците. Да не се предвижда събиране и съхранение на метален скрап и
ОЧЦМ по смисъла на т.19 от §1 на ДР на ЗУО.
Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ
начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие
с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.
- Площадка № 4: Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” – „R12”, с изключение временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им /код R13/ да се извършват
при следните условия:
Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата /чл.19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за управление на отпадъците/, както и
възмездно приемане на рециклируеми материали. На площадката да бъдат изпълнявани
задълженията на Кмета на Община Пловдив по чл. 19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за
управление на отпадъците. Да не се предвижда събиране и съхранение на метален скрап и
ОЧЦМ по смисъла на т.19 от §1 на ДР на ЗУО.
Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ
начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие с
изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.
- Площадка № 5: Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” – „R12”, с изключение временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им /код R13/ да се извършват
при следните условия:
Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата /чл.19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за управление на отпадъците/, както и
възмездно приемане на рециклируеми материали. На площадката да бъдат изпълнявани
задълженията на Кмета на Община Пловдив по чл. 19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за
управление на отпадъците. Да не се предвижда събиране и съхранение на метален скрап и
ОЧЦМ по смисъла на т.19 от §1 на ДР на ЗУО.
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Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ
начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие
с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.
- Площадка № 6: Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” – „R12”, с изключение временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им /код R13/ да се извършват
при следните условия:
Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата /чл.19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за управление на отпадъците/, както и
възмездно приемане на рециклируеми материали. На площадката да бъдат изпълнявани
задълженията на Кмета на Община Пловдив по чл. 19.ал.3,т.6 и т.11 от Закона за
управление на отпадъците. Да не се предвижда събиране и съхранение на метален скрап и
ОЧЦМ по смисъла на т.19 от §1 на ДР на ЗУО.
Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ начин,
съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие с
изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.
- Площадка № 7: Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от
операциите с кодове „R1” – „R12”, с изключение временното съхраняване на
отпадъците на площадката на образуване до събирането им /код R13/ да се извършват
при следните условия:
Отпадъците от транспортната дейност на дружеството да се съхраняват временно на
площадката в случай на необходимост от авариен ремонт на превозно средство или намалено
работно време на приемащо съоръжение.Образуваните от ремонтната дейност отпадъци да
се съхраняват разделно, в закрити съдове, обозначени и надписани за целта и изолирани от
околната среда – в затворено помещение. При извършване на дейности с отработени масла,
скриктно да се спазват условията поставени в Наредбата за отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти (Приета с ПМС №352 от 27.12.2012г., обн.,ДВ, бр.2 от 08.01.2013г. )
Износените автомобилни гуми да се съхраняват на площадката , до предаването им за
последваща преработка на фирми, притежаващи необходимото разрешение съгласно Закона
за управление на отпадъците и мощности за това и Наредбата за изискванията за третиране
на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС №221 от 14.09.2012 г., обн.ДВ бр.73 от
25.09.2012 г. )
Отпадналите от ремонта на превозните средста оловни акумулатори /без никаква
интервенция/ да се събират и съхраняват временно в контейнери /палети/, устойчиви на
киселина, разположени върху бетонирана площ в закрито помещение.Да се спазват
разпоредбите на Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и
акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от
8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от
11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г.)
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да
се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от
ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:
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разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1
от ЗУО;
регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или
регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен
договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.
35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

2. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
- Площадките да са изградени, оборудвани и да се експлоатират съгласно изискванията
към площадките за третиране на отпадъци регламентирани в Приложение №2 от Наредбата
за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ПМС 53/1999 год. –
ДВ бр. 29/99г. /, както и съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за
строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 17 и 101 от 2010 г.);
- да са разположени в близост до пътно платно и да има осигурен достъп до тях, като с
това да не се създават предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и всяко
друго обслужване;
- площадките да се намират в терен с ограничен достъп и осигурена денонощна охрана.

2.1. Площадките за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
-да са оградени и с ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се
третират в тях, фирмата, която я експлоатира, и работното време;
-да е ясно означена и да е отделена от останалите съоръжения в обекта;
-да са с площ , достатъчна за извършване на дейността по събирането и извозването на
отпадъците.
-да са съоръжени със съдове за събиране, които да осигурят високо ниво на защита на
околната среда срещу разпиляване на отпадъци.
-местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци да са
означени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има
предвид и несъвместимостта на отпадъците.
-да е бетонирана с цел лесно почистване и защита на почвата от замърсяване;
-участъците, на които се разполагат течни отпадъци да са с непропускливи покрития и да са
оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните абсорбенти,
използвани за ограничаване на евентуални разливи;
-да е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманите и предаваните отпадъци.
-площадката да се експлоатира при спазване изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 год.
за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2009 год.; изм. и доп., бр. 17 и 101 от 2010 год.).
3. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1 Измерването и контролирането на количествата отпадъци на площадките 1 и 7 на фирма
„КМД” ЕООД да се извършват тегловно чрез: електронни везни.
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Забранява се:
- смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;
- смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни;
- поставянето и съхраняването на опасни отпадъци в непочистени съдове, в които преди това
са съхранявани други, несъвместими с тях отпадъци.
- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за
разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход и характерни свойства,
както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение по Закона
за управление на отпадъците;
- изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен
временното им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране,
оползотворяване и или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и
мощности за това.
- съхраняване на общо количество над 50 тона опасни отпадъци на площадките описани в
настоящето разрешение в един и същ момент от време.
4. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата
по чл. 48, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците/ЗУО/, ДВ.бр.53/2012 год..
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на
околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Пловдив по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. ПЛОВДИВ
ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ
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