
 1 

 

Образец № 1 

Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО 

 

   Р Е ПУ Б Л И КА  Б Ъ Л Г АР И Я  
 

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

      РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ХАСКОВО 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и във връзка със заявление № О-610 от 26.08.2016г.  

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 14 – РД – 169 - 00 от 02.09.2016 г. 
 

 

на  ,,ЕКОПЕТ“ ООД 

 
 

ЕИК: 112651219 

седалище и адрес на управлението:  

обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, ул.“Заводска“ № 1 

служ. тел.: 0888 356943 

електронна поща: ekopet@hotmail.com 

 
 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: имот с идентификатор 77181.15.550 по плана за регулация на 

гр.Харманли, общ. Харманли, обл. Хасково. Площ 2608м
2
. 

 

1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по 

третиране: 

 

 

 

№ 
Вид на отпадъка 

1 Дейности по 
кодове 

2,3
 

 

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 



 2 

1 2 3 4 5 

1 02 01 04 
Отпадъци от пластмаси 
(с изключение на 
опаковки) 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 
От физически 
и юридически 
лица 

2 07 02 13 Отпадъци от пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 
От физически 
и юридически 
лица 

3 12 01 05 
Стърготини, стружки и 
изрезки от пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им/ 

1000 
От физически 
и юридически 
лица 

4 15 01 02 Пластмасови опаковки 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

5000 
От физически 
и юридически 
лица 

5 16 01 19 Пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 
От физически 
и юридически 
лица 

6 17 02 03 Пластмаса 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

50 
От физически 
и юридически 
лица 

7 19 12 01 Хартия и картон 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

1000 

От физически 
и юридически 
лица; от 
дейността на 
обекта 

8 19 12 04 Пластмаса и каучук 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

10000 

От физически 
и юридически 
лица; от 
дейността на 
обекта 

9 20 01 39 Пластмаси 

R12-размяна на отпадъците за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11 /предварителна 
обработка - сортиране,трошене, балиране/ 
R13-съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с изключение на 
временното съхраняване на площадката на 
образуване до събирането им 

5000 
От физически 
и юридически 
лица 

 

   II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет    

на съоръженията  

       ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 

       ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 


