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                                                                             Образец № 3 

           Съгласно чл. 78, ал. 9 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  

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О - 646 от 28.09.2016 г.  

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 14 – РД – 170 - 00 от 03.10.2016 г. 

 

на „Ти Енд Джи – Мастер Клийн” ООД 

 

ЕИК: 126609372  

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община, Хасково, гр. Хасково, бул. 

България №170 

служ. тел.: 0888 653466 

факс: 038 661192 

електронна поща:office@sebach-bg.com 

 

І. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в 

съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на 

отпадъците, посочени в таблицата: 

 

№ 

Вид на отпадъка 
 

Количество 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 4 5 

1 170101 бетон 500 Строителни обекти 

2 170102 тухли 100 Строителни обекти 

3 170103 
керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия 
1 

Строителни обекти 

4 17 01 07 

смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и 

керамични изделия, различни от 

упоменатите в 17 01 06 

10 

Строителни обекти 

5 17 02 01 дървесен материал 10 Строителни обекти 

6 17 02 02 стъкло 3 Строителни обекти 

7 17 02 03 пластмаса 20 Строителни обекти 

8 17 03 02 

асфалтови смеси, съдържащи 

други вещества, различни от 

упоменатите в 17 03 01 

100 

Строителни обекти 

9 17 04 05 желязо и стомана 20 Строителни обекти 

10 17 04 11 
кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 
1 

Строителни обекти 

11 17 05 04 
почва и камъни, различни от 

упоменатите в 17 05 03 
100 

Строителни обекти 
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12 17 05 06 
изкопани земни маси, различни 

от упоменатите в 17 05 05 
100 

Строителни обекти 

13 17 06 04 

изолационни материали, 

различни от упоменатите в 17 06 

01 и 17 06 03 

10 

Строителни обекти 

14 17 08 02 

строителни материали на 

основата на гипс, различни от 

упоменатите в 17 08 01 

10 

Строителни обекти 

15 17 09 04 

смесени отпадъци от 

строителство и събаряне, 

различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 

20 

Строителни обекти 

 

II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе, железопътен транспорт, 

транспортни средства във водни обекти) и модел, марка, регистрационен номер на 

превозните средства 
 

     № 

 
Марка Модел Регистрационен номер 

1.  Мерцедес 609D Х 1986 АС 

 

ІII. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на чл. 29 

от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО 
 

IV. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да 

се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от 

ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва: 

 разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от 

ЗУО; 

 регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;  

 регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация 

за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, 

притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно 

по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО. 
 

V. Други условия :  

       1. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата 

по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

       2. При преустановяване на дейността, в срок не по – късно от един месец да се подаде в 

РИОСВ – Хасково заявление по образец, за прекратяване регистрацията и действието на 

регистрационния документ. 

       3. Отпадъците в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики да  се 

събират, транспортират и третират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо 

оползотворяване. 
 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ 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 


