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  www.haskovo.riosv.com    Факс:    (+359 38) 60 16 11 

  e-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg    Телефони: (+359 38) 60 16 32 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14-ДО-204-01 от 12.07.2013 г. 
 

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на 
отпадъците и във връзка със заявление № О-291-(2) от 28.06.2013 г.  

 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ 

 

Решение № 14-ДО-204-00 от 09.04.2013 г.  
 

на  
 

ЕТ „ЧИЛИНГИР – 55 – ВЛАДКО ЧИЛИНГИРОВ” 
 
 

ЕИК: 108080316  

седалище и адрес на управлението: област Кърджали, община Кирково, 

с. Кирково, ул. „Васил Левски“ № 2 

лице, представляващо едноличния търговец: Владко Цанков Чилингиров 

служ. тел.: 0887554381 

електронна поща: ok_sinabov@abv.bg 

 

I. Разрешават се следните промени: 

 

Б. Добавя се нова дейност, променят се количествата на вече разрешен 

отпадък, добавя се нов отпадък и т.н.  
 

Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: гр. (с.) Кирково, област Кърджали, община Кирково, ул. 
„Васил Левски“ № 2, УПИ № 024028, по плана на с. Кирково, община Кирково, 
местност „Осман гроб”, площ 971 кв.м. 
 

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната 
таблица: 
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№ 

Вид на отпадъка 

Дейности, кодове  

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход Код на 

отпадъка 
Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки 

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

50 

От 
физически и 
юридически 
лица 

2.  15 01 02 
Пластмасови 
опаковки 

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

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

3.  15 01 04  
Метални 
опаковки 

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

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

4.  20 01 01 
Хартия и 
картон 

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

200 

От 
физически и 
юридически 
лица 

5.  20 01 39 Пластмаси 

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

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

6.  16 02 11* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоров
ъглеводороди, 
HCFC, HFC 

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

20 

От 
физически и 
юридически 
лица 

7.  16 02 13* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съд. опасни 
компоненти, 
различно от 
упоменатите в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 12 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 
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8.  16 02 14 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
различно от 
упоменатите в 
кодове от 16 02 
09 до 16 02 13 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

9.  20 01 23* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдъ 
хлорофлуоро-
въглеводороди 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

10.  20 01 35* 

Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 
20 01 21 и 20 
01 33, съд. 
опасни 
компоненти 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

11.  
20 01 36 
 

Излязло от 
употреба 
електрическо и 
електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото в 
20 01 21, 20 01 
33 и 20 01 35 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

12.  16 06 01* 
Оловни 
акумулаторни 
батерии 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

13.  16 06 02* Ni-Cd батерии 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

14.  16 06 04 

Алкални 
батерии (с 
изключение на 
16 06 03) 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 
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15.  16 06 05 
Други батерии 
и акумулатори 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

16.  20 01 33* 

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

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

17.  20 01 34 

Батерии и 
акумулатори 
различни от 
упоменатите в 
20 01 34 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

18.  16 01 04* 

Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

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

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

19.  16 01 06 

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

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

100 

От лица, 
притежаващи 
разрешение 
по чл.35, 
ал.1, т.1 от 
ЗУО или 
комплексно 
разрешителн
о, издадено 
по реда на 
глава седма, 
раздел II от 
ЗООС за 
дейност по 
подготовка за 
оползотворяв
ане на 
ИУМПС-код 
R12 

 

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 оборудване
1 

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 

акумулатори
1 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори
1 

Портативни 

батерии и 

акумулатори
1 

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    

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 14-ДО-204-00/ 

09.04.2013г. и издавам следното разрешение:  
 

A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка: 
 

1. Площадка № 1: 
 

1.1. С местонахождение: гр. (с.) Кирково, област Кърджали, община Кирково, ул. 
„Васил Левски“ № 2, УПИ № 024028, по плана на с. Кирково, община Кирково, 
местност „Осман гроб” , площ 971 кв.м. 
 

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 
 

№ 

Вид на отпадъка 

Дейности, кодове  

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход Код на 

отпадъка 

Наименован

ие 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки 

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

50 

От 
физически и 
юридически 
лица 
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2.  15 01 02 
Пластмасови 
опаковки 

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

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

3.  15 01 04  
Метални 
опаковки 

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

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

4.  20 01 01 
Хартия и 
картон 

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

200 

От 
физически и 
юридически 
лица 

5.  20 01 39 Пластмаси 

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

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

6.  16 02 11* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съдържащо 
хлорофлуоро
въглеводород
и, HCFC, HFC 

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

20 

От 
физически и 
юридически 
лица 

7.  16 02 13* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съд. опасни 
компоненти, 
различно от 
упоменатите 
в кодове от 16 
02 09 до 16 02 
12 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

8.  16 02 14 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
различно от 
упоменатите 
в кодове от 16 
02 09 до 16 02 
13 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 
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9.  20 01 23* 

Излязло от 
употреба 
оборудване, 
съд.  хлоро-
флуоровъгле
водороди 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

10.  20 01 35* 

Излязло от 
употреба 
електрическо 
и електронно 
оборудване, 
различно от 
упоменатото 
в 20 01 21 и 
20 01 33, съд. 
опасни 
компоненти 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

11.  
20 01 36 
 

Излязло от 
употреба 
електрическо 
и електронно 
оборудване, 
разл. от упо-
менатото в 20 
01 21, 20 01 
33 и 20 01 35 

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

20  

От 
физически и 
юридически 
лица 

12.  16 06 01* 
Оловни 
акумулаторни 
батерии 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

13.  16 06 02* Ni-Cd батерии 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

14.  16 06 04 

Алкални 
батерии (с 
изключение 
на 16 06 03) 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

15.  16 06 05 
Други батерии 
и 
акумулатори 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 
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16.  20 01 33* 

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

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

17.  20 01 34 

Батерии и 
акумулатори 
различни от 
упоменатите 
в 20 01 34 

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

0.500 

От 
физически и 
юридически 
лица 

18.  16 01 04* 

Излезли от 
употреба 
превозни 
средства 

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

100 

От 
физически и 
юридически 
лица 

19.  16 01 06 

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

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

100 

От лица, 
притежаващи 
разрешение 
по чл.35, 
ал.1, т.1 от 
ЗУО или 
комплексно 
разрешителн
о, издадено 
по реда на 
глава седма, 
раздел II от 
ЗООС за 
дейност по 
подготовка за 
оползотворяв
ане на 
ИУМПС-код 
R12 

 

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 оборудване
1 

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           
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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 

акумулатори
1 

Индустриални 

батерии и 

акумулатори
1 

Портативни 

батерии и 

акумулатори
1 

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  

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 10 
Метални 
отпадъци 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхраня-
ване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 – R 11 
/сортиране, рязане/ 

200 

От 
физически и 
юридически 
лица 

2.  16 01 17 Черни метали 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1– R11 
/сортиране, рязане/ 

100 

От 
физически 
лица 
регистрирани 
по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 
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3.  16 01 18 Цветни метали 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1– R11 
/сортиране, рязане/ 

20 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

4.  17 04 01 
Мед, бронз, 
месинг 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1– R11 
/сортиране/ 

5 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

5.  17 04 02 Алуминий 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1– 
R11/сортиране, рязане/ 

5 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

6.  17 04 03 Олово 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1– R11 
/сортиране, рязане/ 

5 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

7.  17 04 04 Цинк 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11 
/сортиране/ 

5 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 
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8.  17 04 05 
Желязо и 
стомана 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11 
/сортиране, рязане/ 

5 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

9.  17 04 06 Калай  

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11 
/сортиране/ 

5 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

10.  17 04 07 
Смеси от 
метали 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 – R 11 
/сортиране, рязане/ 

20 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

11.  17 04 11 

Кабели, 
различни от 
упоменатите в 
17 04 10 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 – R11 
/сортиране/ 

1 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

12.  19 12 02 Черни метали 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 – R 11 
/сортиране, рязане/ 

50 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 
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13.  19 12 03 Цветни метали 

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 – R 11 
/сортиране, рязане/ 

30 

От 
физически 
лица 
регистриран
и по 
Търговския 
закон и 
юридически 
лица 

14.  20 01 40 Метали  

R13-Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1–R12, с 
изкл. на временното съхранява-
не на отпадъците на площадка-
та на образуване до събирането 
им;  

R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 – R 11 
/сортиране, рязане/ 

200 

От 
физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 


