
Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) 

 
ДО 

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ВАРНА 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

за инвестиционно предложение 

 

от „ПЕНКОМЕРС“ ЕООД гр. Бяла, ИН 103952999 със седалище гр. Бяла, обл. Русе, ул. „Васил Априлов“ 43, 

тел. за контакти. 
(име, адрес и телефон за контакт) (седалище) 

 

Пълен пощенски адрес: офис гр. Варна, ул. „Перперикон“ № 8 

Телефон, факс и ел. поща (еmail):  

 

Управител или изпълнителен директор на фирмата  възложител: Р Райчев 

Лице за контакти: Р Райчев – Управител,  

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 

 

Уведомяваме Ви, че фирма „Пенкомерс“ ЕООД 

има следното инвестиционно предложение: 

Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци с местонахождение гр. Варна, 

ул. „Перперикон“ № 8, поземлен имот с идентификатор № 10135.73.20, Промишлена зона, местност 

„Планова“ на основание сключен договор за наем със собственика на имота фирма „Метарекс“ ООД гр. 

София.  

 

Характеристика на инвестиционното предложение: 

1. Резюме на предложението: 

Инвестиционното предложение е ново - “Обособяване на площадка за извършване на дейности по третиране 

на отпадъци”. Площадката ще се обособи в закрито помещение (хале) с площ от 592 кв.м. Имота и 

построените в него сгради са собственост на фирма “Метарекс”ООД, с която дружеството ни има сключен 

договор за наем конкретно и само за помещението с площ от 592 кв.м., в което ще извършват дейности с 

отпадъци. За целия имот, включително и прилежащите сгради към него със Заповед № Г-372/15.10.2015г. на 

Пейчо Пейчев Зам. Кмет на Община Варна на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ е одобрено изменение на 

подробен устройстен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ V–20 “площадка за 

безвредно съхранение и третиране на отпадъци”, кв. 2 по плана на ПЗ “Планова” гр. Варна. 
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или 

изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда 

(ЗООС) 

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с 

основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или 

необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи 

и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: 

 

Основни процеси: 

 

Съгласно ДР от ЗУО, “Пенкомерс” ЕООД ще извършва дейности само и единствено с неопасни 

отпадъци, както следва:  

 

        "Третиране на отпадъците" - дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително 

подготовката преди оползотворяване или обезвреждане. 

        "Подготовка за повторна употреба" - дейности по оползотворяване, представляващи проверка, 

почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се 

подготвят, за да могат да бъдат използвани повторно без каквато и да е друга предварителна обработка. 

         Дейностите „третиране на отпадъците“, „подготовка за повторна употреба“ предимно ще са свързани с 

прието ИУЕЕО. Ще се извършват ръчно от работници в оборудваното за целта помещение с налични в него  
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работни маси и ръчни инструменти за разглобяване, почистване и ремонт.                

         Съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 на ЗУО (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) ДЕЙНОСТИ ПО 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ - кода на дейността е R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R 1 - R 11 (****) - включва предварителни дейности преди оползотворяването, 

включително предварителна обработка, разглобяване, сортиране, рязане, разделяне.  

 

За извършване на дейностите по “третиране”, “подотовка за повторна упореба” на ИУЕЕО, в халето ще се 

отреди зона с площ от 5 до 10 кв.м.  

           Съгласно Наредбата за ИУЕЕО дейностите по третиране на ИУЕЕО се извършват по Приложение 10 

към нея (Чл. 43. ал.1) – „Правилното третиране, различно от подготовката за повторна употреба, и 

операциите по оползотворяване или рециклиране на ИУЕЕО включват най-малко отделянето на всички 

течности и/или газове и селективно третиране в съответствие с приложение № 10.“ 

          Тъй като дейността на дружеството ни е свързана с „предварителна подготовка“, „разглобяване“ за 

повторна употреба на ИУЕЕО, същата ще се извършва в съотвествие с ал. 2 на чл. 43 от Наредбата за ИУЕЕО 

– „Дейностите по приложение № 10 се извършват по начин, който не възпрепятства пригодността на 

отделените от предварителното третиране компоненти, вещества и материали за последващата им 

повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване, както и повторната употреба на целите уреди.“ 

        „Пенкомерс“ ЕООД ще издава Декларация съгласно Приложение 8 (на основание член 32. ал. (1) от 

Наредбата за ИУЕЕО) - „При предаване и приемане на ИУЕЕО за повторна употреба като цял уред, както и 

при предаване и приемане за повторна употреба на компоненти, материали и вещества, отделени при 

предварително третиране на ИУЕЕО между юридически и/или физически лица, регистрирани по Търговския 

закон, се попълва декларация по образец съгласно приложение № 8.“ 

         Декларацията се изготвя от лицата, извършващи дейностите събиране, съхраняване и/или предварително 

третиране на ИУЕЕО, в два екземпляра - по един за предалия и за приелия и ще се съхранява в период от 5 

години от издаването й. 

        Също така, третирането на приетото ИУЕЕО ще се извършва съгласно изискването на: 

        - чл. 35 от Наредбата за ИУЕЕО – „С цел да се оптимизира подготовката за повторна употреба на 

събраното ИУЕЕО в съответствие с изискванията на чл. 10 и чл. 34, ал. 1 и 2 на площадките на лицата по чл. 

29, ал. 1 се създават условия преди всяко последващо предаване на събраното ИУЕЕО да се осигури 

разделянето на ИУЕЕО, което ще бъде подготвяно за повторна употреба, от другото разделно събрано 

ИУЕЕО, чрез предоставяне на достъп на персонала от центровете за повторна употреба.“ 

и 

        - чл. 39. ал. 1 от Наредбата за ИУЕЕО – „Излязло от употреба ЕЕО се събира, съхранява и транспортира 

по начин, който гарантира оптимални условия за подготовката на повторната му употреба, 

рециклирането и оползотворяването му….“ Съхраняването на ИУЕЕО ще се извършва съгласно чл. 39. 

 

Относно изпълнението на изискването на чл. 44, ал. 2 на Наредбата за ИУЕЕО – „Когато в резултат на 

предварително третиране на ИУЕЕО се образуват отпадъци, съдържащи благородни метали, се спазват 

изискванията на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на 

лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях по занятие, приета с Постановление № 181 на Министерския съвет от 2004 г. 

(обн., ДВ, бр. 69 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2005 г. и бр. 76 от 2007 г.) - „Пенкомерс“ ЕООД има 

издадено от МИ Удостоверение, относно добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни 

камъни и изделия със и от тях по занятие. 

 

Предвид разпоредбата на чл. 46. ал. 1 на Наредбата за ИУЕЕО - „Неподлежащите на повторна употреба, 

рециклиране и/или оползотворяване отпадъци от предварително третиране на ИУЕЕО се обезвреждат 

съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.“: 

ИУЕЕО, което не подлежи на ремонт и последваща повторна употреба, няма да се третира на площадката. 

След установяване на горното, приетото ИУЕЕО ще се предава на дружества притежаващи разрешителни по 

чл. 35 на ЗУО. Това се установя при проверката, почистването и евентуално след това се констатира нуждата 

от ремонт. Прието ИУЕЕО, за което след преглед (проверка) и почистване се констатира, че няма да се 

ремонтира, тъй като няма да може да подлежи за повторна употреба след ремонт, същото ще се съхранява до 

предаването му за последващи дейности по оползотворяване на дружества притежаващи документ по чл. 35 от 

ЗУО.  
 

 



 

         "Събиране" – дейност по натрупването на отпадъци, включително предварителното сортиране и 

предварителното съхраняване на отпадъци, с цел по следващото им третиране. 

         "Предварително съхраняване" - дейност по съхраняване на отпадъци при мястото на образуване до 

събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за последващо транспортиране до 

друг обект с цел оползотворяване или обезвреждане. Дейността се отнася за получените потоци отпадъци от 

дейностите по предварителна подготовка (R12).  

         "Съхраняване" е дейност, свързана със складирането на отпадъците от събирането им до тяхното 

третиране, за срок, не по-дълъг от: 

а) три години - при последващо предаване за оползотворяване; 

б) една година - при последващо предаване за обезвреждане. 

          Дейностите „събиране“, „предварително съхраняване“, „съхраняване“ ще се извършват в определена и 

отделена зона в халето с площ от 100 кв.м. в съдове корозивноустойчиви спрямо веществата, съдържащи се в 

отпадъците от ИУЕЕО, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях. 

          Съгласно Приложение № 2 към § 1, т. 13 на ЗУО (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) ДЕЙНОСТИ ПО 

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ - кода на дейността е R 13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя 

от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до събирането им (*****) Временно съхраняване означава предварително 

съхраняване по смисъла на § 1, т. 27 от допълнителните разпоредби. 

 

          Площадката (закрито помещение - хале) за съхраняване и за предварително третиране на ИУЕЕО 

е проектирана, оборудвана и ще се експлоатира, съгласно приложение № 9 на Наредбата за ИУЕЕО и 

изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за съхраняване на отпадъци по наредбата 

по чл. 43, ал. 1 от ЗУО за изискванията към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на 

отпадъци. 

 

         Местата за разделно събиране и съхраняване на ИУЕЕО и съхраняване на други отпадъци се 

обозначават с табели. За ИУЕЕО обозначението е с надпис "Събирателен пункт за излязло от употреба 

електрическо и електронно оборудване". 

 

Кодове и наименование на отпадъците, съгласно Наредба за класификация на отпадъците, за които ще 

се отнасят по – горе описаните дейности, както следва: 

 

№ Вид на отпадъка
 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 Пластмасови 

отпадъци (с 

изключение на 

опаковки) 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1000 Oт физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



2.  08 03 18 Отпадъчен тонер 

за печатане, 

различен от 

упоменатия в 08 

03 17 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15-Съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

100 Oт физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

3.  08 03 99 Отпадъци 

неупоменати 

другаде 

R13 – съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15 – Съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

2 Oт физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

4.  12 01 05 Стърготини, 

стружки и 

изрезки от 

пластмаси 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

500 Oт физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

5.  15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11(предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1000 Oт физически 

и юридически 

лица 



6.  15 01 02 Пластмасови 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11(предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1400 Oт физически 

и юридически 

лица 

7.  15 01 03 Опаковки от 

дървесни 

материали 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (сортиране) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1300 Oт физически 

и юридически 

лица 

8.  15 01 04 Метални 

опаковки  

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (сортиране) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване досъбирането им; 

2000 От физически 

и юридически 

лица 

9.  15 01 05 Композитни/ 

многослойни 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

750 От физически 

и юридически 

лица 

10.  15 01 06 Смесени 

опаковки 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1000 От физически 

и юридически 

лица 



11.  15 01 07  Стъклени 

опаковки 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1000 От физически 

и юридически 

лица 

12.  15 01 09 Текстилни 

опаковки 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1200 От физически 

и юридически 

лица 

13.  15 02 03 Абсорбенти, 

филтърни 

материали, кърпи 

за изтриване и 

предпазни 

облекла, различни 

от упоменатите в 

15 02 02 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

100 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

14.  16 02 14 Излязло от 

употреба 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 

кодове от 16 02 09 

до 16 02 13 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване – 

сортиране, разглобяване/ремонт); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

4000 От физически 

и юридически 

лица 

15.  16 02 16 Компоненти, 

отстранени от 

излязло от 

употреба 

оборудване, 

различни от 

упоменатите в 16 

02 15 

R12-размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване – 

сортиране, разглобяване/ремонт); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

 

4500 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



16.  16 06 04 Алкални батерии 

(с изключение на 

16 06 03) 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

200 От физически 

и юридически 

лица 

17.  16 06 05 Други батерии и 

акумулатори 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

200 от физически 

и юридически 

лица 

18.  16 08 01 Отработени 

катализатори, 

съдържащи злато, 

сребро, рений, 

родий, паладий, 

иридий или 

платина (с 

изключение на 16 

08 07) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-D14, 

с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

100 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

19.  16 08 03 Отработени 

катализатори, 

съдържащи 

преходни метали 

или съединения 

на преходни 

метали, които не 

са упоменати 

другаде 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15-съхраняване до извършването на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

300 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



20.  19 12 01 Хартия и картон R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

7500 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

21.  19 12 04 Пластмаса и 

каучук 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

9000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

22.  19 12 05 Стъкло R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

2500 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

23.  19 12 07 Дървесина,  

различна от 

упоменатата в 19 

12 06 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им;  

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-D14, 

с изкл. на вр.съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

3500 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



24.  19 12 08 Текстилни 

материали 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

1000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

25.  19 12 09 Минерали 

(например пясък, 

камъни) 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им 

1000 От ИУЕЕО  

 

26.  19 12 10 Горими отпадъци 

(RDF-

модифицирани 

горива, получени 

от отпадъци) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им  

1 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



27.  19 12 12 Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 

12 11 

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изкл. на вр.съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

 

3000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

28.  20 01 01 Хартия и картон R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица 

29.  20 01 02 Стъкло R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране) 

R 13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им;  

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

2000 От физически 

и юридически 

лица 

30.  20 01 11 текстилни 

материали 

R13 – съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1000 От физически 

и юридически 

лица 



31.  20 01 34 Батерии и 

акумулатори, 

различни от 

упоменатите в 20 

01 33 

R12-размянана отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1000 От физически 

и юридически 

лица 

32.  20 01 36 Излязло от 

употреба 

електрическо и 

електронно 

оборудване, 

различно от 

упоменатото в 20 

01 21 и 20 01 23 и 

20 01 35 

R12-размянана отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране, разглобяване/ремонт); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

7000 От физически 

и юридически 

лица 

33.  20 01 38 Дървесина, 

различна от 

упоменатата в 20 

01 37 

R12-размянана отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

1500 От физически 

и юридически 

лица 

34.  20 01 39 Пластмаси R12-размянана отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите с 

кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване - 

сортиране); 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им;  

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на вр.съхраняване 

на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

3200 От физически 

и юридически 

лица 



35.  20 01 99 Други фракции, 

неупоменати 

другаде  

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

D15-съхраняване до извършване на 

някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на вр.съхраняване 

на отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

36.  20 03 07 обемни отпадъци R13 – съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им;  

D15 – Съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

2000 От физически 

и юридически 

лица 

37.  20 03 99 Битови отпадъци, 

неупоменати 

другаде 

R13 – съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от дейностите с 

кодове R1-R12, с изключение на 

временното съхраняване на 

отпадъците на площадката на 

образуване до събирането им;  

D15 – Съхраняване до извършването 

на някоя от дейностите с кодове D1-

D14, с изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

3000 От физически 

и юридически 

лица 

Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 

ще се третират: 

- Приложение № 1 към чл.3, ал.1, т.1, буква „а“;   

- Приложение № 2 към чл.3, ал.2, т.1;  
- Приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“: 

Код на 

отпадъка 

съгласно 

Наредбата 

по чл. 3 от 

ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване 

1 2 3 4 5 6 

16 02 14 х х   х х х 

16 02 16 х х   х х х 

20 01 36 х х   х х х 



 

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

третират(събират, сортират): 

Код на отпадъка 

съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  

батерии и акумулатори
 

Индустриални батерии 

и акумулатори
 

Портативни  

батерии и акумулатори
 

1 2 3 4 

16 06 04 □ х х 

16 06 05 х х х 

 20 01 34 х х х 

 

Вид (код и наименованието), количество, произход на ОЧЦМ и дейностите по третиране, за които се 

кандидатства са посочени в следната таблица: 

 

№ Вид на отпадъка 
 

Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10      

 

Метални 

отпадъци 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

10000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

2.  11 05 01 Твърд цинк R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

2000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

3.  11 05 02 Цинкова пепел R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

100 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



4.  12 01 01      

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от черни 

метали 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

5.  12 01 02      Прах и частици 

от черни метали 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

6.  12 01 03      

 

Стърготини, 

стружки и 

изрезки от цветни 

метали 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

7.  12 01 04      

 

 

Прах и частици 

от цветни метали 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



8.  16 01 17      

 

Черни метали R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

10000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

9.  16 01 18      

 

Цветни метали R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, уплътняване, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

10000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

10.  17 04 01      Мед, бронз, 

месинг 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

11.  17 04 02      Алуминий 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



12.  17 04 03      Олово 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

1000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

13.  17 04 04      Цинк 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

1000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

14.  17 04 05      Чугун и стомана 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

10000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

15.  17 04 06      Калай 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

500 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



16.  17 04 07      Смеси от метали 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5 000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

17.  17 04 11      Кабели, различни 

от упоменатите в 

17 04 10 

 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

18.  19 10 01      

 

Отпадъци от 

чугун и стомана 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

5000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

19.  19 10 02      

 

Отпадъци от 

цветни метали 

R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

2000 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 



20.  19 12 02      

 

Черни метали R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

12500 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

21.  19 12 03      

 

Цветни метали R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

6500 От физически 

и юридически 

лица, 

регистрирани 

по ТЗ 

22.  20 01 40      

 

Метали R12-размяна на отпадъци за 

подлагане на някоя от дейностите 

с кодове R1-R11 (предварителни 

дейности преди оползотворяване 

- сортиране, рязане) 

R13-съхраняване на отпадъци до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове R1 – R12, с 

изключение на временното 

съхраняване на отпадъците на 

площадката на образуване до 

събирането им; 

10000 От физически 

и юридически 

лица 

 

 

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие 

на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни 

документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по 

реда на специален закон: 

 

В приложение на настоящото уведомление е техническата документация на терена за одобрен ПУП на 

собственика на целия имот фирма „Метарекс“ ООД. 

 

Необходимо е издаване на „Пенкомерс“ ЕООД на Разрешение за извършване на дейности по третиране на 

отпадъци от РИОСВ гр. Варна. 

 

 

 



4. Местоположение: 
(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите 

общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, 

собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на 

здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично 

въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 

 

гр. Варна, обл. Варна, ул. „Перперикон“ № 8, Пром. Зона, ж.к. „Вл. Варненчик“, имот № 83, 

обособена част от „Промишлена енергетика“  АД 

 

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: 
(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга 

мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи 

съоръжения или необходимост от изграждане на нови) 

Площадката изцяло отговаря на минималните технически изисквания, съгласно Приложение № 9 към 

чл. 41, ал. 1 „Изисквания към площадките за съхраняване (включително за предварително 

съхраняване) и предварително третиране на ИУЕЕО“ от Наредбата за ИУЕЕО. 

Всички сгради и помещения са с изградена трайна настилка, имат изградена и функционираща ВиК 

мрежа и електрозахранване.  

От дейността на „Пенкомерс“ ЕООД няма да се генерират отпадни води и за този вид дейност не се 

използва вода за промишлени нужди. Обекта е водоснабден от ВиК мрежата на града, на основание 

сключен договор между собственика на имота „Метарекс“ ООД и ВиК Варна. Закритото помещение, 

отдадено под наем, в което ще се извършва дейност с отпадъци от „Пенкомерс“ ООД е свързано към 

изграден на терена от собственика на имота каломаслоуловител. 

Всички съоръжения необходими за водоснабдяване, канализация и електрическа енергия са 

съществуващи, които фирма „Пенкомерс“ ЕООД ще използва на база сключения договор за наем 

със собственика на имота „Метарекс“ ООД. 

 

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при 

които се осъществява или е възможен контакт с води: 

Не се очаква, тъй като дейностите се извършват само и единствено с неопасни отпадъци. 

 

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: 

Не се очаква. 

 

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: 

Генерираните потоци отпадъци от дейността по предварително третиране (сортиране, 

разглобяване/ремонт, разделяне) ще се предават на дружества притежаващи разрешителни по чл. 35 

от ЗУО. 

При предварителното третиране на ИУЕЕО (разглобяване) се получават следните компоненти и 

материали: 

- Батерии и акумулатори 

- Печатни платки на мобилни телефони, както и на други уреди 

- Тонер касети 

- Пластмаси 

- Дисплеи 

- Черни и цветни метали  

- Външни електрически кабели 

и други. 

Предварителното третиране на ИУЕЕО се прилага, без да се възпрепятства повторната 

употреба и рециклирането на компонентите или на целите уреди. 

 

 



9. Отпадъчни води: 
(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за 

третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен 

воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) 

От дейността на дружеството не се генерират отпадни води. За този вид дейност не се използва вода 

за промишлени нужди. Закритото помещение, отдадено под наем на „Пенкомерс“ ООД, в което ще се 

извършва дейност с отпадъци е свързано към изграден на терена от собственика на имота 

каломаслоуловител. 

 

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на 

предприятието/съоръжението: 
(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в 

предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на 

последствията от тях) 

Не се очаква. 

 

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава 

шеста от ЗООС. 

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка. 

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, 

ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС. 

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) 

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за 

инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и 

изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания 

(мотиви): 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
Прилагам: 

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, 

ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията 

на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. 

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за 

иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя: 

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; 

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. 

4. Електронен носител - 1 бр. 

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено 

на посочения адрес на електронна поща. 

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен 

адрес на електронна поща – Да. 

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски 

оператор. 

 

Дата: ………………….                                                Уведомител: ………………………… 
 

                                                                                                                         (подпис) 
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