
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-241-00 от 04.04.2017 г. 
 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпа-
дъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-106 от 27.03.2017 г.  

 
 
 
 
 

Р А З Р Е Ш А В А М  
 

на „ЕКОРЕСУРС-Харманли” ЕООД 
 
 

ЕИК: 203433699 

седалище и адрес на управлението: 
област Хасково, община Харманли, гр. Харманли, ул. „Никола Петков“ № 1 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 
Даниела Вълчева Борисова 

 
служ. тел.: - GSM 0898667799  факс: - 

електронна поща: daniela_eko@abv.bg 
 
 

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

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: гр. Харманли, област Хасково, община Харманли, УПИ I от кв. 50 и 
УПИ II от кв. 112 по ЗРП на гр. Харманли, имоти №77181.16.8  и № 77181.12.100 по КККР 
на гр. Харманли, площ на един мобилен контейнер 17.5 m2. 

 
 

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

 

№ 
Вид на отпадъка 

Дейности, кодове 
Количес-

тво (т./г.) 
Произход 

Код Наименование 

1.  08 01 17* 
отпадъци от отстраняване на бои или лакове, 
съдържащи органични разтворители или други 
опасни вещества 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

2.  13 02 05* 
не хлорирани моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки на минерална основа 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

3.  15 01 01 хартиени и картонени опаковки 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

4.  15 01 02 пластмасови опаковки 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

5.  15 01 03 опаковки от дървесни материали 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

6.  15 01 04 метални опаковки 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 



Страница 2 от 3 

7.  15 01 05 композитни/ многослойни опаковки 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

8.  15 01 06 смесени опаковки 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

9.  15 01 07 стъклени опаковки 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

10.  15 01 09 текстилни опаковки 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

3000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

11.  15 01 10* 
опаковки съдържащи остатъци от опасни ве-
щества или замърсени и с опасни вещества 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

12.  15 02 02* 
абсорбенти, филтърни материали, кърпи за из-
триване и предпазни облекла замърсени с 
опасни вещества 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

13.  16 01 03 излезли от употреба гуми 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

14.  16 01 07* маслени филтри 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

15.  16 01 12 
спирачни накладки, различни от упоменатите в 
16-01-11* 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

16.  16 01 19 пластмаси 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

17.  16 01 20 стъкло 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

18.  16 01 99 отпадъци не упоменати другаде 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

19.  16 03 03* 
неорганични отпадъци, съдържащи опасни ве-
щества 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

20.  16 03 05* 
органични отпадъци съдържащи опасни вещес-
тва 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

21.  16 06 01* оловни акумулаторни батерии 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

22.  19 12 04 пластмаса и каучук 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

23.  20 01 01 хартия и картон 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

24.  20 01 10 облекла 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

25.  20 01 11 текстилни материали 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

26.  20 01 21* 
флуоресцентни тръби и други отпадъци, съ-
държащи живак 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

27.  20 01 25 хранителни масла и мазнини 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

28.  20 01 31* 
цитотоксични и цитостатични лекарствени про-
дукти  

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

29.  20 01 32 
лекарствени продукти, различни от упомена-
тите в 20 01 31 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

30.  20 01 33* 

батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 
16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани ба-
терии и акумулатори, съдържащи такива бате-
рии 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

31.  20 01 34 
батерии и акумулатори различни от упомена-
тите в 20 01 33 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 

физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

 

32.  20 01 36 
излязло от употреба електрическо и елект-
ронно оборудване, различно от упоменатото в 
200121, 200123 и 200135 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 
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33.  20 01 38 
дървесни материали, различни от упоменатите 
в 20 01 37 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

34.  20 01 39 пластмаси 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

35.  20 01 40 метали 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

36.  20 03 07 обемни отпадъци 
R13 – Съхраняване на отпадъци до извършва-
нето на някоя от дейностите с кодове R 1 -R 12 

1000 
физически лица (домакински отпа-
дъци и сходни с тях отпадъци от тър-
говски и административни дейности) 

 

 

 
 

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

(попълва се само в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло 
от употреба електрическо и електронно оборудване): 

 

Код на отпадъка съг-
ласно 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    

 
 
 


