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

 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-211-00 от 29.05.2013 г. 
 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на от-
падъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-122 от 28.02.2013 г.  

 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

на „ЕКОБУЛТРЕЙД”, ЕООД гр. Кърджали 
 
 

ЕИК: 108691528 

седалище и адрес на управлението: област Кърджали, община Кърджали, град Кърджа-

ли, ул. „Миньорска” № 6, бл. “Роза”, вх. Б, ет. 1, ап. 3 
 
 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Мария Стоева Чепишева 

служ. тел.: 0361 64760   факс: 0361 52830 

електронна поща: ekobultrade@gmail.com 
 
 
 
 

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

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: град Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, п.к. 6600, 
кв. „Гледка”, Стопански двор, в базата на „АСЕТ РЕНТАЛС ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД 
гр. Кърджали, в част от ПИ с идентификатор 40909.13.172 по КККР на гр. Кърджали, на 
площ от: закрити помещения с площ от 180 m2 и открита асфалтова площадка с площ 
от 1 899 m2. 

 

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

 
 

№ 

Вид на отпадъка Дейности, 
кодове 

Количество 
(тон/г) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 13 01 09 * 
Хлорирани хидравлични масла на 
минерална основа 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

10 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

2 13 01 10 * 
Нехлорирани хидравлични масла на 
минерална основа 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

10 
От поддръжка на фирмените 

МПС Приети от други юридически 
и/или физически лица; 

3 13 01 13 * Други хидравлични масла 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

5 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

4 13 02 04 * 
Хлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на мине-
рална основа 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

30 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 
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5 13 02 05 * 
Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни предавки на мине-
рална основа 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

30 

От поддръжка на фирмените 
МПС и технологично оборудване;  
Приети от други юридически 
и/или физически лица 

6 13 02 06 * 
Синтетични моторни и смазочни 
масла и масла за зъбни предавки 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

10 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

7 13 02 08 * 
Други моторни, смазочни масла и 
масла за зъбни предавки 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

5 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

9 15 01 10 *  
Опаковки, съдържащи остатъци от  
опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

3 
Приети от други юридически 

и/или физически лица, от дей-
ността на площадката 

10 15 02 02 * 

Абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филт-
ри,неупоменати другаде), кърпи за 
изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

5 
Приети от други юридически 

и/или физически лица, от дей-
ността на площадката 

11 15 02 03 

Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, различни от упоменатите в 
15 02 02 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

2 
Приети от други юридически 
и/или физически лица,От дей-
ността на площадката 

12 16 01 04 * 
Излезли от употреба превозни 
средства 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

300 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

13 16 01 06 
Излезли от употреба превозни 
средства, които не съдържат теч-
ности или други опасни компоненти 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

700 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

14 16 01 11 * 
Спирачни накладки, съдържащи 
азбест 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

3 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

15 16 01 12 
Спирачни накладки, различни от 
упоменатите в  16 01 11 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

2 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

16 16 01 13 * Спирачни течности 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
1 

Приети от други юридически 
и/или физически лица 

17 16 01 14 * 
Антифризни течности, съдържащи 
опасни вещества 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

3 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

18 16 01 15 
Антифризни течности, различни от 
упоменатите в 13 01 14 

R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

2 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

19 16 01 16  Резервоари за втечнени газове 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
3 

Приети от други юридически 
и/или физически лица 

20 16 06 01 * Оловни  акумулатори батерии 
R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършването 

на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
3000 

От поддръжка на фирмените 
МПС;  Приети от други юриди-
чески и/или физически лица 

21 16 06 02 * Ni-Cd батерии 
код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-

ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
20 

Приети от други юридически 
и/или физически лица 

22 16 06 04 
Алкални  батерии (с изключение на 
16 06 03) 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

5 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

23 16 06 05 Други батерии и акумулатори 
код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-

ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
5 

Приети от други юридически 
и/или физически лица 

24 16 08 01 

Отработ. катализатори, съдърж. 
злато, сребро, рений, родий, пала-
дий, иридий или платина (с изкл. на 
160807) 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

5 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

25 20 01 23 * 
Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо хлорофлуоровъглево-
дороди 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

50 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

26 20 01 33 * 

Батерии и акумулатори,включително 
в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, 
както и несортирани батерии и 
акумулатори, съдържащи такива 
батерии 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

500 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

27 20 01 34 
Батерии и акумулатори, различни от 
упоменатите в 20 01 33 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

5 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

28 20 01 35 * 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти (3) 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

30 

От административно-битовата 
дейност на площадката; 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

29 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 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

40 

От административно-битовата 
дейност на площадката; 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната на-
редба 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 
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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    

 
 

2. Площадка № 2: 
 

2.1. С местонахождение: град Хасково, община Хасково, област Хасково, Район на жп гара 
Хасково – товарна, собственост на ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА” на площ от 200 м2. 

 

2.2. Видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посо-
чени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности, кодове 

Количество 
(тон/г) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

2 16 01 04 * 
Излезли от употреба превозни 
средства 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

100 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

3 16 01 06 
Излезли от употреба превозни 
средства, които не съдържат теч-
ности или други опасни компоненти 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

100 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

4 16 01 16  Резервоари за втечнени газове 
код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-

ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
1 

Приети от други юридически 
и/или физически лица 

5 16 06 01 * Оловни  акумулатори батерии 
код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-

ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
300 

От поддръжка на фирмените 
МПС; 
Приети от други юридически 
и/или физически лица 

6 16 06 02 * Ni-Cd батерии 
код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-

ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
5 

Приети от други юридически 
и/или физически лица 

7 16 06 05 Други батерии и акумулатори 
код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-

ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 
5 

Приети от други юридически 
и/или физически лица 

8 20 01 23 * 
Излязло от употреба оборудване, 
съдържащо хлорофлуоровъглево-
дороди 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

10 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

9 20 01 33 * 

Батерии и акумулатори,включително 
в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, 
както и несортирани батерии и 
акумулатори, съдържащи такива 
батерии 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

50 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

10 20 01 34 
Батерии и акумулатори, различни от 
упоменатите в 20 01 33 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

5 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 

11 20 01 35 * 

Излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване, различно от 
упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, 
съдържащо опасни компоненти (3) 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

10 

От административно-битовата 
дейност на площадката; 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 
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12 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 

код R 13 Съхраняване на отпадъци  до извърш-
ването на някоя от дейностите с кодове R1-R12. 

10 

От административно-битовата 
дейност на площадката; 
Приети от други юридически 

и/или физически лица 
 
 

2.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната на-
редба 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           
 
 

2.2.2. 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    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
инж. Д. Илиев:   
 Директор на Регионална инспекция по 

 околната среда и водите – Хасково 
 


