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Р Е Ш Е Н И Е  ЗА ДОПЪЛВАНЕ  

№ 1 от 09. 10. 2013 г. 

 

На основание чл. 62, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс 

Р Е Ш И Х 

 Допълвам Решение № 14-ДО-205-01 от 07.10.2013 г.. на Директора на РИОСВ 

Хасково, с което е разрешено да се извършват дейности по третиране на отпадъци, на 

„Даниели” ЕООД  гр. Харманли, ул. „Васил Левски“ № 5   

както следва: 

В т. II , буква А, подточка 1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът 

на отпадъците и дейностите по третиране посочени в таблицата се  допълва с: 

 

№ 

Вид на отпадъка 
 Дейности, 

кодове  

 

Количеств

о 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

17 07 02 13 
Отпадъци от 

пластмаси 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране и смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

50 
От физически и 

юридически лица 

18 12 01 05 

Стърготини, стружки 

и изрезки от 

пластмаси 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране и смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

10 
От физически и 

юридически лица 



19 15 01 01 
Хартиени и картонени 

опаковки 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране и смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

20 15 01 02 Пластмасови опаковки 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране и смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

21 15 01 04 Метални опаковки 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване – рязане, 

сортиране, смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

22 15 01 07 Стъклени опаковки 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

23 16 01 03 
Излезли от употреба 

гуми 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

100 
От физически и 

юридически лица 

24 16 01 16 
Резервоари за 

втечнени газове  

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване – рязане  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

10 
От физически и 

юридически лица 

25 16 01 19 Пластмаси 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране и смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

100 
От физически и 

юридически лица 



26 16 01 20 Стъкло 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

50 
От физически и 

юридически лица 

27 16 06 04 

Алкални батерии (с 

изключение на 16 06 

03 - живак съдържащи 

батерии) 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

5 
От физически и 

юридически лица 

28 16 06 05 
Други батерии и 

акумулатори 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

10 
От физически и 

юридически лица 

29 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 

2 
От физически и 

юридически лица 

30 17 02 02 Стъкло 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

100 
От физически и 

юридически лица 

31 17 02 03 Пластмаса 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране и смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

100 
От физически и 

юридически лица 

32 19 12 01 Хартия и картон 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

33 19 12 04 Пластмаса и каучук 

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

34 19 12 05 Стъкло 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 



35 20 01 01 Хартия и картон  

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране и смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

36 20 01 02 Стъкло  

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

37 20 01 34 

Батерии и 

акумулатори, 

различни от 

упоменатите в 20 01 

33 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

5 
От физически и 

юридически лица 

38 20 01 39 Пластмаси  

R12 - Размяна на отпадъци 

за подлагане на някоя от 

дейностите с кодове R1 - 

R11 / Предварителна 

дейност преди 

оползотворяване –  

сортиране и смесване 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

200 
От физически и 

юридически лица 

39 20 03 07 Обемни отпадъци 

R13 - съхраняване на 

отпадъци до извършване на 

някоя от дейностите с 

кодове R1 - R12 

100 
От физически и 

юридически лица 

 

В останалата си част административният акт остава непроменен. 

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 14-ДО-205-01 от 07.10.2013 г.. на 

Директора на РИОСВ Хасково, с което е разрешено да се извършват дейности с отпадъци. 

                                                                                                                                                                  

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс 

в 14-дневен срок от съобщаването му, пред Административен съд Хасково. 

 

 

инж. Димитър Илиев: 

Директор на регионална инспекция по 

околната среда и водите - Хасково  
 

 


