ЗАКОН за управление на отпадъците
Раздел III
Лицензиране на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали
Чл. 54. (1) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г.) Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които нямат опасни
свойства, се извършва от българските и чуждестранните юридически и физически лица, регистрирани като търговци по
Търговския закон или по националното си законодателство и притежаващи лиценз за тази дейност, издаден от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма или от упълномощен от него заместник-министър, по реда на този раздел.
(2) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали се извършват само на площадки,
разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на
пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура
със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на нормативните изисквания за опазване на
човешкото здраве и околната среда.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Не се изисква лиценз при:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) продажба на отпадъци от черни и цветни метали от лицата, които ги получават като
технологичен отпадък от собствено производство или от собствен амортизационен лом, когато купувачът е лицензиран
по реда на ал. 1;
2. продажба на отпадъци от черни и цветни метали с битов характер от физически лица, когато купувачът е
лицензиран по реда на ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) За издаването на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали търговците по ал. 1 подават заявление по образец съгласно наредбата по чл. 61 до министъра на
икономиката, енергетиката и туризма.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Към заявлението по ал. 4 се прилагат:
1. (изм. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 41 от 2010 г.) декларация, че е търговец, с посочване на единен
идентификационен код, а за чуждестранните лица - копие на документ, издаден в съответствие с националното му
законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя;
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) оригинал или заверено от заявителя копие на договор за наем или нотариален акт,
придружени със скица или друг удостоверителен документ, издаден от компетентен орган, съдържащ данни за
местоположението на имота, на чиято територия е площадката, и данни, от които да е видно, че отговаря на изискванията
на ал. 2;
3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) удостоверение, издадено от директора на регионалната инспекция по околната среда и
водите по местонахождението на площадката или разрешение по чл. 37;
4. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.) удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ;
5. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., нова, бр. 30 от 2011 г.) декларация за спазване изискванията на чл. 60, ал. 8;
6. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) декларация от заявителя, че не е свързано лице с търговец, на когото е отнет лицензът
или му е отказано издаването на лиценз, в сроковете по чл. 59, ал. 1, т. 1, букви "б" и "в" и че не са налице
обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 1, букви "г" и "д";
7. документ за платена такса.
(6) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 34 от 2006 г., предишна ал. 5, изм., бр. 30 от 2011 г.) Когато заявителят е
чуждестранно лице, той е длъжен да представи документ по ал. 5, т. 4, издаден от компетентен орган, извлечение от
регистър или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
(7) (Нова - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм., бр. 34 от 2006 г., предишна ал. 6, изм., бр. 30 от 2011 г.) Когато заявителят е
чуждестранно лице, документът по ал. 5, т. 1 се представя и в официален превод, а документите по ал. 5, т. 4, 5 и 6, които
са на чужд език - и в превод.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 7, бр. 30 от 2011 г.) При нередовности в документите и/или
необходимост от предоставяне на допълнителна информация заявителят се уведомява в срок до 14 дни от датата на
подаване на заявлението. Заявителят отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителната информация в 14дневен срок от датата на уведомяването.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 8, изм., бр. 30 от 2011 г.) При неотстраняване на
нередовностите и/или непредоставяне на допълнителната информация в срока по ал. 8 документите не се разглеждат.
(10) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 77 от 2005 г., предишна ал. 9, изм., бр. 30 от 2011 г.) В случаите по ал. 8 документите се
смятат за подадени от датата на отстраняване на нередовностите и/или предоставянето на допълнителната информация.
Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Удостоверението по чл. 54, ал. 5, т. 3 съдържа данни за заявителя,
местонахождението на площадката и за съответствието й с изискванията на този закон и подзаконовите нормативни
актове по неговото прилагане, както и данни за вида на отпадъците, с които ще се извършва дейността, и за лицето,
отговорно за управлението им.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) За издаване на удостоверението лицето подава заявление до директора на съответната
регионална инспекция по околната среда и водите, в което декларира данните по ал. 1 и прилага:
1. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 30 от 2011 г.) документите по чл. 54, ал. 5, т. 2;
2. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) документ, удостоверяващ изпълнението на задълженията по реда на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите или
оправомощено от него лице извършва проверка на място и при установяване на съответствие на площадката с
изискванията на този закон и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане издава удостоверението по ал. 1 в
срок до 14 дни от подаване на заявлението.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Директорът на съответната регионална инспекция по околната среда и водите отказва
издаването на удостоверение, когато установи, че площадката не съответства на нормативните изисквания. Отказът
подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 56. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Заявлението и документите по чл. 54, ал. 4 и 5 се разглеждат в
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма от междуведомствена комисия в срок до два месеца от датата
на подаването им.
(2) В междуведомствената комисия се включват равен брой представители на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма, Министерството на околната среда и водите и Министерството на вътрешните работи,
предложени от съответния министър. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма определя със заповед
председател, секретар и членове на комисията.
(3) Представители на браншовите организации на търговците с черни и цветни метали имат право да участват в
заседанията на комисията по ал. 1.
(4) Комисията по ал. 1 разглежда подадените документи за издаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от
черни и цветни метали по реда на наредбата по чл. 61 и съобразно утвърдени от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма правила за работата й.
(5) След разглеждане на заявленията комисията изготвя мотивирано предложение до министъра на икономиката,
енергетиката и туризма за издаване на лиценз или за отказ за издаване на лиценз.
(6) В едномесечен срок от предложението по ал. 5 министърът на икономиката, енергетиката и туризма или
упълномощен от него заместник-министър издава лиценз или отказва издаването на лиценз с мотивирана заповед.
Чл. 57. (1) Лицензът за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се издава по образец, утвърден от
министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г.) Лицензът съдържа: номер и дата на издаване; наименование на търговеца; седалище и
адрес на управление; единен идентификационен код; списък с описание на площадките, на които се осъществява
търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.
(3) Лицензът за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали е безсрочен.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Правата по лиценза не могат да се прехвърлят и/или преотстъпват. В случаите на
правоприемство по Търговския закон правата по лиценза преминават върху правоприемника.
(5) Не се допуска извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали чрез упълномощаване освен
в случаите, когато търговецът се представлява от упълномощен негов служител, назначен с трудов договор.
Чл. 58. (1) За изменение и/или допълване на лиценза се подава заявление до министъра на икономиката, енергетиката
и туризма и документи, удостоверяващи промяната, които се разглеждат по реда и в сроковете по чл. 56 и наредбата по
чл. 61 . При настъпване на промяна в обстоятелствата лицето е длъжно в срок до един месец да заяви промените за
вписване в лиценза.
(2) При подаване на документите и при получаване на лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали, за допълване и/или изменение на издаден лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали се
заплащат такси, определени в Тарифата за таксите, които се събират в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма по Закона за държавните такси.
(3) В публичния регистър по чл. 26, ал. 2 се вписват и заповедите за отказ за издаване на лиценз и заповедите за
отнемане или прекратяване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, след влизането им в
сила.
Чл. 59. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от
него заместник-министър със заповед:
1. отказва издаването на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, когато:
а) е налице мотивирано предложение за отказ от междуведомствената комисия за разглеждане на документите за
издаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали;
б) заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на една година от заповедта за отказ за издаване на
лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, освен ако заповедта за отказ е била отменена от съда
като незаконосъобразна;
в) заявлението за издаване на лиценз е подадено преди изтичането на две години от заповедта за отнемане на лиценза
по реда на т. 2, освен ако заповедта за отнемане е била отменена от съда като незаконосъобразна;
г) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) заявлението за допълване на лиценз с площадка е подадено от същия търговец преди
изтичане на една година от заповедта за заличаване на същата площадка по реда на т. 4, освен ако заповедта за
заличаване на площадката е била отменена от съда като незаконосъобразна;
д) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) заявлението за издаване на лиценз или за допълване на лиценз включва заявена
площадка, за която има висящ спор пред съд, поради заличаването й или отнемане на лиценз, в който е включена;
е) (предишна буква "г", изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) заявлението за издаване на лиценз е подадено от свързано лице
със заявителите по букви "б" и "в" или заявлението за допълване на лиценз с площадка е подадено от свързано лице със
заявителя по буква "г", ако не са изтекли предвидените срокове;
2. отнема лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, когато:
а) (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., отм., бр. 30 от 2011 г.);
б) се представят неверни данни, които са послужили за издаването, изменението или допълването на лиценза;
в) (изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на
площадка, която не е вписана в лиценза или е заличена, с изключение на случаите по чл. 54, ал. 3, т. 1 ;
г) има мотивирано предложение от министъра на околната среда и водите;
д) системно се нарушават условията и редът за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни
метали;
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е) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) се извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в нарушение на
чл. 60, ал. 3 или 4;
ж) (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) е отпаднало правното основание за ползване на единствената площадка, вписана в
лиценза;
з) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) в срок 12 месеца от влизането в сила на заповед за заличаване на площадка е
установено с констативен акт на контролен орган нарушение по т. 4 на площадка, вписана в лиценза на същия търговец;
3. прекратява лиценза за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали при:
а) писмена молба от лицензирания търговец;
б) заличаване на търговеца от търговския регистър;
в) неполучен от търговеца лиценз в срок един месец след писменото уведомяване за издаването му;
4. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) заличава вписана в лиценза площадка при:
а) наличие на мотивирано предложение от министъра на околната среда и водите;
б) установена от комисията по чл. 56, ал. 1 липса на правно основание за ползване на имота, на който е разположена
площадката, при условие че тя не е единствената, вписана в лиценза;
в) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) липса на нея на регистър на покупките и вноса и/или регистър на продажбите и износа
на отпадъци от черни и цветни метали по чл. 60, ал. 2;
г) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на нея чрез
упълномощаване;
д) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали на нея без
документи за произход по чл. 60, ал. 3 и 4;
е) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) извършване на дейност на нея в нарушение на чл. 60, ал. 6;
ж) (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) извършване на дейност на нея, без да е осигурил 24-часово видеонаблюдение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 30 от 2011 г.) В заповедта по ал. 1, т. 2 и 4 се включва разпореждане за
предварително изпълнение. Когато търговецът представи банкова гаранция в полза на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма в случаите по ал. 1, т. 2 в размер 100 000 лв., а по ал. 1, т. 4 в размер 20 000 лв., предварителното
изпълнение се спира. В случай че заповедта по ал. 1, т. 2 и 4 бъде оставена в сила от съда с влязло в сила решение,
банковата гаранция се освобождава в полза на органа по предходното изречение и се администрира от него.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г., предишна ал. 2, изм., бр. 41 от 2010 г.) Заповедите по ал. 1, т. 1, 2 и 4, както и
заповедите за отказ за допълване и/или изменение на лиценза се обжалват по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(4) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощен от него
заместник-министър издава дубликат на лиценза, когато е изгубен, откраднат или унищожен, въз основа на заявление на
търговеца и декларация по ред, определен с наредбата по чл. 61.
(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) В 7-дневен срок от получаването на заповедта за отнемане, съответно прекратяване
на лиценза за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали търговецът е длъжен да предаде в
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза.
(6) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) В 7-дневен срок от получаването на заповедта по ал. 1, т. 4 търговецът е длъжен да
предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма оригинала на лиценза за вписване на заличената
площадка. В този случай такса не се заплаща.
Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Лицензираният търговец държи на разположение на всяка площадка, вписана
в лиценза, регистър на покупките и вноса и регистър на продажбите и износа, както и нотариално заверено копие от
лиценза. Лицензираният търговец е длъжен да вписва в съответния регистър точно и вярно всички обстоятелства
непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране на отпадъци от черни и цветни метали.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) Регистрите по ал. 1 се прошнуроват и подпечатват от кмета на общината по
местонахождението на площадката в срок до 7 дни след представянето им, който отбелязва датата на подпечатването в
нарочна книга. Регистрите се водят по ред и образец, утвърден в наредбата по чл. 61 .
(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 30 от 2011 г.) Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, които
представляват кабели и електропроводници от всякакъв вид и размер, елементи на електронната съобщителна
инфраструктура, елементи и части от подвижния железопътен състав, железния път, включително осигурителните,
сигнализационните и съобщителните съоръжения и всякакви инсталации към тях, всякакви елементи и части от пътната
инфраструктура, като пътни знаци, мантинели, метални капаци от шахти, части от уличното осветление или
воднонапоителни системи и съоръжения, както и на металосъдържащи паметници на културата или части или елементи
от тях, се извършва при наличие на издаден сертификат за произход от лицата по чл. 54, ал. 3, т. 1 и сключен писмен
договор.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Отпадъците от черни и цветни метали, които представляват технологичен отпадък от
собствено производство или от собствен амортизационен лом, се продават само от лицата по чл. 54, ал. 3, т. 1 на
лицензирани търговци въз основа на писмен договор с приложен към него сертификат за произход, а отпадъците с битов
характер - въз основа на писмен договор с приложена декларация за произход. Физически лица не могат да извършват
продажби на отпадъци от черни и цветни метали, които нямат битов характер. Търговска дейност с отпадъци от черни и
цветни метали между лицензирани търговци се извършва въз основа на писмен договор, като продавачът едновременно с
предаването на стоката предава на купувача и декларация с попълнени поредни номера на сертификатите за произход на
закупените от него отпадъци.
(5) Документите по ал. 3 и 4 се издават и попълват по образци, утвърдени в наредбата по чл. 61 .
(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Отпадъците по ал. 3 се третират и съхраняват отделно от останалите.
(7) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) В случаите, когато лицензираният търговец притежава и документ по чл. 12, ал. 1 или
4, отпадъците от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба
батерии и акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъците, получени след тяхното
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предварително третиране, се съхраняват на отделна площадка или в обособени части на площадката. При последващо
предаване на отпадъците от метални опаковки и на отпадъците от черни и цветни метали, образувани след
предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и
акумулатори, излезли от употреба моторни превозни средства за извършване на търговска дейност, оползотворяване и
рециклиране, те се отчитат разделно с код и наименование съгласно наредбата по чл. 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) Лицензираният търговец е длъжен да осигури на всяка площадка 24-часово
видеонаблюдение в едномесечен срок от получаването на лиценза или неговото допълнение с нова/и площадка/и и да
съхранява записите в продължение на една година.
(9) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., предишна ал. 7, доп., бр. 30 от 2011 г.) В тримесечен срок от преустановяване на
дейността или получаване на заповед по чл. 59, ал. 1, т. 2, 3 и 4 търговецът е длъжен да реализира наличните количества
отпадъци от черни и цветни метали, както и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадката.
Чл. 61. Редът за извършване на търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали се определя с наредба на
Министерския съвет.
………………………………………………………………...

Глава шеста
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 115. (1) Наказва се с имуществена санкция едноличен търговец или юридическо лице, което:
1. извършва търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали без лиценз;
2. извършва продажба на отпадъци от черни и цветни метали, получени като технологичен отпадък от собствено
производство или от собствен амортизационен лом, на лица без лиценз;
3. (доп. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 30 от 2011 г.) извършва търговска дейност с отпадъци по чл. 60, ал. 3 без
наличие на сертификат за произход и/или писмен договор;
4. в срок до един месец от настъпване на промяна в обстоятелствата не заяви промяната за вписване в лиценза;
5. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) непосредствено след извършване на сделката за получаване и/или експедиране на
отпадъци от черни и цветни метали не вписва в съответния регистър всички обстоятелства, съгласно изискванията на
наредбата по чл. 61 ;
6. вписва неверни данни в регистрите за покупките и вноса и за продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни
метали;
7. не представи в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма справки за наличностите, покупките и
продажбите на отпадъци от черни и цветни метали в изискуемия срок;
8. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г.) не представи в указания от контролните органи срок регистрите за покупките и вноса и
продажбите и износа на отпадъци от черни и цветни метали и/или оригинал или нотариално заверено копие на лиценза
за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали или записите по чл. 60, ал. 8;
9. не допусне контролните органи до местата, където осъществява дейността си, и не представи изисквани от тях
документи, които съгласно закона е длъжен да води;
10. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 30 от 2011 г.) сключва договор или приема сертификат или декларация с
невписани всички изискуеми данни, идентифициращи лицата или купувания отпадък;
11. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) в тримесечен срок след преустановяване на дейността не реализира наличните
количества отпадъци от черни и цветни метали и/или не предприеме необходимите действия за почистване на
съответната площадка;
12. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 30 от 2011 г.) не предаде в Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма отнетия, прекратения лиценз или лиценза за вписване заличаване на площадка в 7-дневен срок от получаването
на съответната заповед;
13. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) нарушава заповедите по чл. 101, ал. 3;
14. (нова - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм., бр. 30 от 2011 г.) нарушава някое от изискванията на чл. 60, ал. 6.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., бр. 30 от 2011 г.) За нарушенията по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се налагат имуществени санкции
в размер от 30 000 до 100 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 2000 до 6000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се налага имуществена санкция в размер
от 60 000 до 200 000 лв., а в останалите случаи по ал. 1 - от 4000 до 12 000 лв.
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