1.Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
2.Документ за правния статут на чуждестранно лице, издаден в съответствие с националното
законодателство на заявителя, до три месеца преди подаване на заявлението
3.Проект за рекултивация, мерки и технологии за закриване и за следексплоатационни
дейности на площадките за третиране на отпадъци в случаите, когато е приложимо
4.Хигиенно заключение за спазване на изискванията на наредбата по чл. 43, ал. 3, издадено от
регионална здравна инспекция (РЗИ) – за лицата, извършващи дейности с опасни отпадъци от
хуманната медицина или свързана с тях изследователска дейност на територията на
съответната инспекция, или от министъра на здравеопазването – когато дейностите се
извършват на териториите на повече от една РЗИ
5.Декларация от заявителя, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е
отнето разрешението или му е отказано издаването или изменението на разрешение преди
изтичането на една година от отнемането или отказа
6.План за собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на
отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
7.Оригинал или заверено от компетентен орган копие – извадка от влязъл в сила подробен
устройствен план, а в случаите по чл. 38, ал. 1 и оригинал или заверено от компетентния орган
копие – извадка от действащ устройствен план или друг удостоверителен документ, в който е
посочено разположението на конкретния имот, доказващ, че площадката отговаря на
изискванията на чл. 38, ал. 1
8.Заверено копие на документ за собственост или на договор за наем, придружен с
удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на
чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, имота, планоснимачния
номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация
9.Документ за определен размер на отчисленията за един тон депониран отпадък и формата
на предоставяне на обезпечението съгласно чл. 60 за дейност по обезвреждане на опасни
и/или неопасни отпадъци чрез депониране
10.Банкова гаранция по чл. 60, ал. 2, т. 3 в случаите, когато заявителят е избрал тази форма на
обезпечение при кандидатстване за дейност по обезвреждане на опасни и/или неопасни
отпадъци чрез депониране
11.Доказателства за достигната степен на енергийна ефективност за инсталациите за изгаряне
на твърди битови отпадъци в случаите, когато заявителят кандидатства за дейности по
оползотворяване, обозначена с код R1
12.Оценка за прилагане на най-добрите налични техники в случаите, когато заявителят
кандидатства за дейности по смесване на опасни отпадъци по чл. 8, ал. 3, т. 3 и/или за
дейности по т. 13

13.за съоръженията за рециклиране на кораби – информация и документи, които доказват, че
съоръжението отговаря на условията на чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1257/2013
14.лицата, извършващи дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО и ИУМПС, представят банкова гаранция в
размер 15 000 лв. и допълнително по 5000 лв. за всяка площадка, на която се предвижда да
бъде извършвана дейността

