
 
 

   Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ХАСКОВО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-205 от 10.06.2015 г.  

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№14 – РД – 149 - 00 от 07.07.2015 г. 

 

 

На „Екоресурс Харманли“  ЕООД 

 
ЕИК: 203433699 

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Харманли, гр.Харманли, район........., 

 ул. (бул.) „Никола Петков“ 1 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти): 

 Даниела Вълчева Борисова 

служ. тел: 089867799;  факс: няма ; електронна поща: daniela.harmanli@gmail.bg 

 

І. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с § 1, т. 

41 и 43 от Допълнителните разпоредби на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, 

посочени в таблицата: 

 

1. Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за които се 

кандидатства сe посочват в следната таблица: 

 

№ Вид на отпадъка Количество 

(т./г.) 

Произход 

 Код Наименование 

1. 15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

1500 Юридически и/или физически лица  

2. 15 01 02 Пластмасови 

опаковки 

1000 Юридически и/или физически лица  



3. 15 01 03 опаковки от 

дървесни 

материали 

1000 Юридически и/или физически лица 

4. 15 01 04 метални опаковки 5000 Юридически и/или физически лица  

5. 15 01 05 композитни/ 

многослойни 

опаковки 

5000 Юридически и/или физически лица  

6. 15 01 06 смесени опаковки 1000 Юридически и/или физически лица  

7. 15 01 07 Стъклени 

опаковки 

1000 Юридически и/или физически лица  

8. 15.01.09 Текстилни 

опаковки 

5000 Юридически и/или физически лица 

9. 19 12 01 хартия и картон 2500 Юридически и/или физически лица  

10. 19 12 02 черни метали 2500 Юридически и/или физически лица 

11. 19 12 03 цветни метали 2500 Юридически и/или физически лица 

12. 19 12 04 пластмаса и 

каучук 

2500 Юридически и/или физически лица 

13. 19 12 05 стъкло 500 Юридически и/или физически лица 

14. 19 12 07 дървесни 

материали, 

различни от 

упоменатите в  

19 12 06 

1000 Юридически и/или физически лица  

15. 19 12 08 текстилни 

материали 

500 Юридически и/или физически лица  

16. 19 12 10 Горими отпадъци 5000 Юридически и/или физически лица  

17. 19 12 12 Други отпадъци 

(включително 

смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в  

19 12 11 

5000 Юридически и/или физически лица  



18. 20 01 01 Хартия и картон 1500 Юридически и/или физически лица   

19. 20 01 38 дървесни 

материали, 

различни от 

упоменатите в  

20 01 37 

200 Юридически и/или физически лица  

20. 20 01 39 Пластмаси 2000 Юридически и/или физически лица  

21. 20 01 40 метали 2000 Юридически и/или физически лица  

22. 20 03 01 смесени битови 

отпадъци 

5000 Юридически и/или физически лица   

 
1
В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за 

класификация на отпадъците. 
 

II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе, железопътен транспорт, транспортни средства 

във водни обекти) и модел, марка, регистрационен номер на превозните средства 

 

Начин на транспортиране – по шосе, с транспортни средства: 

 

№ 

 

Марка Модел Регистрационен номер 

1.  Мерцедес 312Д Спринтер 312 ТДИ Х 6472 КА 

2.     

 

ІII. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на чл. 29 от ЗУО и 

наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО 

 

IV. 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: 

 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. 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната 

среда и водите или пред Административен съд, гр. Хасково по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 

 

инж.Л.Дайновски 
 За Директор на Регионална инспекция по  
околната среда и водите – гр. Хасково 
съгласно Заповед № 45 на Директор на  

Регионална инспекция по  
околната среда и водите – гр. Хасково  

от 01.08.2012г. 
 

Съгласувал:                                                Изготвил: 
инж. М. Колева                                                              инж. Н. Шен 

Директор, Дирекция  „КОС”                                       Мл. експерт, Н-е „УООП” 



 

 

 


