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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  

 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14-ДО-233-00 от 16.12.2015 г. 
 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-435 от 09.11. 2015 г.  

 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

на „СИМС - 2015” ЕООД 
 

ЕИК: 203370195 

седалище и адрес на управлението: 

област Кърджали., община Момчилград., гр. Момчилград, ул. Първи Май  № 1 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Станимир Александров Куцев 

служ. тел.: 03631/6246 факс: 03631/6246   

електронна поща: mirokutsev@abv.bg 
 
 
 
 

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: област Кърджали, община Момчилград, с. Багрянка, имот 
№ 003105 по КВС на с. Багрянка с площ 2805 m2. 

 

1.2 Видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са 
посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка  
Дейности, кодове 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 
ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА 

ОПАКОВКИ) 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

0.100 
От физически и юридически 
лица 

2.  07 02 13 ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

0.100 
От физически и юридически 
лица 

3.  12 01 05 
СТЪРГОТИНИ, СТРУЖКИ И ИЗРЕЗКИ ОТ 

ПЛАСТМАСИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

0.500 
От физически и юридически 
лица 

4.  15 01 01  ХАРТИЕНИ И КАРТОНЕНИ ОПАКОВКИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

5.  15 01 02  ПЛАСТМАСОВИ ОПАКОВКИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

1 
От физически и юридически 
лица 
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6.  15 01 04 МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

10 
От физически и юридически 
лица 

7.  16 01 04* ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

500 
От физически и юридически 
лица 

8.  16 01 06 
ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 
КОИТО НЕ СЪДЪРЖАТ ТЕЧНОСТИ ИЛИ ДРУГИ 

ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

200 

От лица, регистрирани по 
ТЗ, държавни и общински 
предприятия, кооперации и 
бюджетни предприятия 

9.  16 01 16 РЕЗЕРВОАРИ ЗА ВТЕЧНЕНИ ГАЗОВЕ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

3 
От физически и юридически 
лица 

10.  16 01 19 ПЛАСТМАСОВИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

25 
От физически и юридически 
лица 

11.  16 01 99 ОТПАДЪЦИ НЕУПОМЕНАТИ ДРУГАДЕ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

6 
От физически и юридически 
лица 

12.  16 02 09* 
ТРАНСФОРМАТОРИ И КОНДЕНЗАТОРИ, 
СЪДЪРЖАЩИ PCBS 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

0.5 От лица, регистрирани по ТЗ 

13.  16 02 10* 
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, 
СЪДЪРЖАЩО ИЛИ ЗАМЪРСЕНО С PCBS, 

РАЗЛИЧНО ОТ УПОМЕНАТИТЕ В 16 02 09 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

0.5 От лица, регистрирани по ТЗ 

14.  16 02 11* 
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, 
СЪДЪРЖАЩО ХЛОРОФЛУОРОВЪГЛЕ-
ВОДОРОДИ, HCFC, HFC 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

7 
От физически и юридически 
лица 

15.  16 02 12* 
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПИТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, 
СЪДЪРЖАЩ СВОБОДЕН АЗБЕСТ 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

0.5 
От физически и юридически 
лица 

16.  16 02 13* 
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, 
СЪДЪРЖАЩО ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ РАЗЛИЧНО 

ОТ УПОМЕНАТОТО В КОДОВЕТЕ 160209 ДО 160212 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

17.  16 02 14 
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, РАЗЛИЧНО 

ОТ УПОМЕНАТОТО В КОДОВЕ ОТ 160209 ДО 160213 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

18.  16 06 01* ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

30 
От физически и юридически 
лица 

19.  16 06 02* NI-CD БАТЕРИИ 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

0.5 
От физически и юридически 
лица 

20.  16 06 04 
АЛКАЛНИ БАТЕРИИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА  

16 06 03) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

25 
От физически и юридически 
лица 

21.  16 06 05 ДРУГИ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

19 
От физически и юридически 
лица 

22.  17 02 03 ПЛАСТМАСА 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

0.100 
От физически и юридически 
лица 

23.  19 12 01 ХАРТИЯ И КАРТОН 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

20 
От физически и юридически 
лица 

24.  19 12 04 ПЛАСТМАСА И КАУЧУК 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

20 
От физически и юридически 
лица 

25.  19 12 05 СТЪКЛО 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

10 
От физически и юридически 
лица 

26.  19 12 08 ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

10 
От физически и юридически 
лица 
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27.  20 01 01  ХАРТИЯ И КАРТОН 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

28.  20 01 23* 
ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ОБОРУДВАНЕ, 
СЪДЪРЖАЩО ХЛОРОФЛУОРОВЪГЛЕВОДОРОДИ, 
HCFC, HFC 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

1 
От физически и юридически 
лица 

29.  20 01 33* 

БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, ВКЛЮЧЕНИ В 16 06 01, 

16 06 02, ИЛИ 16 06 03, КАКТО И НЕСОРТИРАНИ 

БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, СЪДЪРЖАЩИ 

ТАКИВА БАТЕРИИ 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

30.  20 01 34 
БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ 

УПОМЕНАТИТЕ В 20 01 33 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

1 
От физически и юридически 
лица 

31.  20 01 35* 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И 

ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ, РАЗЛИЧНО ОТ 

УПОМЕНАТОТО В 200121 И 200123, СЪДЪРЖАЩО 

ОПАСНИ КОМПОНЕНТИ 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

100 
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 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

100 
От физически и юридически 
лица 

33.  20 01 39 ПЛАСТМАСА 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

34.  20 03 01 СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по 
който и да е от методите с кодове от R1 до R12 
(предварителна обработка. сортиране. рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която 
и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12 

1 
От физически и юридически 
лица 

 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната 
наредба по чл. 13, ал. 1, които ще се третират: 

 

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО 

Категории електрическо и електронно оборудване1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 02 09*           

16 02 10*           

16 02 11*           

16 02 12*           

16 02 13*           

16 02 14           

20 01 21*           

20 01 23*           

20 01 35*           

20 01 36           
 

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

 

Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни 
батерии и акумулатори1 

Индустриални 
батерии и акумулатори1 

Портативни 
батерии и акумулатори1 

1 2 3 4 

16 06 01*    
16 06 02*    
16 06 03*    
16 06 04    
16 06 05    
20 01 33*    
20 01 34    

 

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът 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 отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

10 
От физически и юридически 
лица 
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2.  12 01 01  
СТЪРГОТИНИ, СТРУЖКИ 

И ИЗРЕЗКИ ОТ ЧЕРНИ 

МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

2 
От физически и юридически 
лица 

3.  12 01 02 
ПРАХ И ЧАСТИЦИ ОТ 

ЧЕРНИ МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

1 
От физически и юридически 
лица 

4.  12 01 03 
СТЪРГОТИНИ, СТРУЖКИ 

И ИЗРЕЗКИ ОТ ЦВЕТНИ 

МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

2 
От физически и юридически 
лица 

5.  12 01 04 
ПРАХ И ЧАСТИЦИ ОТ 

ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

1 
От физически и юридически 
лица 

6.  16 01 17 ЧЕРНИ МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

500 
От физически и юридически 
лица 

7.  16 01 18 ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

50 
От физически и юридически 
лица 

8.  17 04 01  МЕД, БРОНЗ, МЕСИНГ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

20 
От физически и юридически 
лица 

9.  17 04 02 АЛУМИНИЙ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

20 
От физически и юридически 
лица 

10.  17 04 03 ОЛОВО 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

11.  17 04 04  ЦИНК 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

12.  17 04 05 ЖЕЛЯЗО И СТОМАНА 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

200 
От физически и юридически 
лица 

13.  17 04 06 КАЛАЙ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

2 
От физически и юридически 
лица 

14.  17 04 07 СМЕСИ ОТ МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

100 
От физически и юридически 
лица 

15.  17 04 11 
КАБЕЛИ, РАЗЛИЧНИ 

УПОМЕНАТИ В 17 04 10  

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

5 
От физически и юридически 
лица 

16.  19 10 01 
ОТПАДЪЦИ ОТ ЖЕЛЯЗО 

И СТОМАНА 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

20 
От физически и юридически 
лица 

17.  19 10 02 
ОТПАДЪЦИ ОТ ЦВЕТНИ 

МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

10 
От физически и юридически 
лица 

18.  19 12 02 ЧЕРНИ МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

10 
От физически и юридически 
лица 

19.  19 12 03 ЦВЕТНИ МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

10 
От физически и юридически 
лица 

20.  20 01 40  МЕТАЛИ 

R12 – Размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с 
кодове от R1 до R12 (предварителна обработка, сортиране, рязане) 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

200 
От физически и юридически 
лица 

 
 
 
 

 



 

 5 

 
 
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 
Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 

 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев:   
 Директор на Регионална инспекция по 

 околната среда и водите – Хасково 
 
 


