Образец № 1
Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ – ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е
№ 14-ДО-194-00 от 18.03.2013г.
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-130-(2) от 08.03.2013г.

РАЗРЕШАВАМ
на „Дар транс“ ООД
ЕИК: 126738827
седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Харманли,
гр. Харманли, ул. „Македония” № 30
лице, управляващо дружеството: Динко Стоев Стоянов
служ. тел.: 0899160210
І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1:
1.1 С местонахождение: област Хасково, община Харманли, гр. Харманли, ПИ
№ 77181.5.195, площ 9 834 кв.м.
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
Вид на отпадъка
№

1.

Код

Наименование

1

2

Излезли от
16 01 04* употреба превозни
средства

Дейности,
кодове
3
R 12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя
от
дейностите с кодове R 1 - R 11;
R13 -Съхраняване на отпадъци
до извършването на някоя от
дейностите с кодове R1-R12, с
изключение на временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им

6300 гр. Хасково, ул. „Добруджа” № 14
www.haskovo.riosv.com
e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg

Количест
во
(тон/год.)
4

200

Директор: (+359 38) 66 46 08
Факс:
(+359 38) 60 16 11
Телефони: (+359 38) 60 16 32

Произход
5
От физически
лица,
еднолични
търговци и
юридически
лица

2.

3.

16 01 06

Излезли от
употреба превозни
средства, които не
съдържат течности
или други опасни
компоненти

Оловни
16 06 01* акумулаторни
батерии

1.2.1.

R 12 - Размяна на отпадъци за
подлагане
на
някоя
от
дейностите с кодове R 1 - R 11;
R13 -Съхраняване на отпадъци
до извършването на някоя от
дейностите с кодове R1-R12, с
изключение на временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им

R13 -Съхраняване на отпадъци
до извършването на някоя от
дейностите с кодове R1-R12, с
изключение на временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им

20

От лица,
притежаващи
разрешение по
чл.35, ал.1, т.1
от ЗУО или
комплексно
разрешително,
издадено по
реда на глава
седма, раздел
II от ЗООС за
дейност по
подготовка за
оползотворява
не на ИУМПСкод R12

10

Физически
лица,
еднолични
търговци и
юридически
лица

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
1
16 06 01*
16 06 02*
16 06 03*
16 06 04
16 06 05
20 01 33*
20 01 34

Автомобилни
батерии и
акумулатори1
2
Х

Индустриални
батерии и
акумулатори1
3

Портативни
батерии и
акумулатори1
4
Х

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково,
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. Д. Илиев
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково
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