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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  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

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 - 507 от 20.12.2012 г.  

 
РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 

№  14 – РД – 80 – 00  от  02.01.2013 г. 

 

 

на “ ПЕТГРУП – ГЪЛЪБОВО “ ЕООД 

 

 

ЕИК: 126527879  

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

ул. (бул.) Тракийска низина  № 4,  

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:  

Стоян Тодоров Диков 

служ. тел.: 0418/66500 , факс: 0418/66500 

електронна поща: group5@abv.bg 

 

 

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 3  

1 02 01 10  Метални отпадъци 

 

    500 От  юридически и 

физически лица, в сферата 

на селско, горско, ловно и 

рибно стопанство 

2 03 03 08 Отпадъци от сортиране на 

хартияи картон, 

предназначени за 

рециклиране 

    500 От юридически и 

физически лица в сферата 

на производство на 

целулоза и хартия  
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3 10 01 01 Сгурия, шлака и дънна пепел 

от котли (  с изключение на 

пепел от котли, упомената в 

10 01 04 )  

10 000 От юридически и 

физически лица 

притежатели на 

електроцентрали и други 

горивни инсталации 

4 10 01 02 Увлечена/летяща пепел от 

изгаряне на въглища  

10 000 От юридически и 

физически лица 

притежатели на 

електроцентрали и други 

горивни инсталации 

5 10 01 05 Твърди отпадъци от реакции 

на основата на калций, 

получени при 

десулфуризация на отпадъчни 

газове 

10 000 От юридически и 

физически лица 

притежатели на 

електроцентрали и други 

горивни инсталации 

6 12 01 01 Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

1 000 От юридически и 

физически лица, 

извършващи формоване, 

физична и първична 

повърхностна обработка 

на метали. Образувани от  

дружеството 

7 12 01 02 Прах и частици от черни 

метали 

  500 От юридически и 

физически лица, 

извършващи формоване, 

физична и първична 

повърхностна обработка 

на метали.  Образувани от  

дружеството 

8 12 01 03 Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

 

  300 От юридически и 

физически лица, 

извършващи формоване, 

физична и първична 

повърхностна обработка 

на метали.  Образувани от  

дружеството 

9 12 01 04 Прах и частици от цветни 

метали 

  100 От юридически и 

физически лица, 

извършващи формоване, 

физична и първична 

повърхностна обработка 

на метали.  Образувани от  

дружеството 

10 12 01 13 Отпадъци от заваряване   500 От юридически и 

физически лица, 

извършващи формоване, 

физична и първична 

повърхностна обработка 

на метали.  Образувани от  

дружеството 

11 15 01 01 Хартиени и картонени 

опаковки  

 

  500 От юридически и 

физически лица от системи 

за разделно събиране на 

отпадъчни опаковки 

12 15 01 02 Пластмасови опаковки  

 

   500 От юридически и 

физически лица от системи 

за разделно събиране на 

отпадъчни опаковки 
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13 15 01 03 Опаковки от дървесни 

материали 

   500 От юридически и 

физически лица от системи 

за разделно събиране на 

отпадъчни опаковки 

 

 

14 15 01 04 Метални опаковки  

 

1 000 От юридически и 

физически лица от системи 

за разделно събиране на 

отпадъчни опаковки 

 

15 15 01 05 Композитни/многослойни 

опаковки  

 

   100 От юридически и 

физически лица от системи 

за разделно събиране на 

отпадъчни опаковки 

 

16 15 01 06 

 

Смесени опаковки  

 

    300 От юридически и 

физически лица от системи 

за разделно събиране на 

отпадъчни опаковки 

 

17 15 01 07 Стъклени опаковки  

 

    700 От юридически и 

физически лица от системи 

за разделно събиране на 

отпадъчни опаковки 

 

18 16 01 06 Излезли от употреба 

Превозни средства, които не 

съдържат  

течности или други 

опасни компоненти, газове 

10 000 От юридически 

ифизически  лица 

19 16 01 17 Черни метали 5 000 От  юридически и 

физически лица – от 

разкомплектоване на 

ИУМПС и части от ремонт 

и поддръжка. Собствени 

отпадъци от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

20 16 01 18  Цветни метали 1 000 От  юридически и 

физически лица – от 

разкомплектоване на 

ИУМПС и части от ремонт 

и поддръжка. Собствени 

отпадъци от 

разкомплектоване на 

ИУМПС 

21 17 01 01 Бетон    20 От юридически и 

физически лица. От 

събаряне на стари сгради 

на дружеството 

22 17 01 02 Тухли    20 От юридически и 

физически лица. От 

събаряне на стари сгради 

на дружеството 

23 17 02 01 Дървесен материал   200 От юридически и 

физически лица 
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24 17 02 02 Стъкло   200 От юридически и 

физически лица 

25 17 02 03 Пластмаса   200 От юридически и 

физически лица 

26 17 04 01 Мед, бронз, месинг 

 

  200 От юридически и 

физически лица 

27 17 04 02 Алуминий   200 От юридически и 

физически лица 

28 17 04 03 Олово   100 От юридически и 

физически лица 

извършващи строителство 

и събаряне. 

29 17 04 04 Цинк    30 От юридически и 

физически лица 

извършващи строителство 

и събаряне. 

30 17 04 05 Желязо и стомана 8 000 От юридически и 

физически лица 

31 17 04 06 Калай 0.500 От юридически и 

физически лица 

извършващи строителство 

и събаряне 

32 17 04 07 Смеси от метали   100 От юридически и 

физически лица 

извършващи строителство 

и събаряне 

33 19 10 01 Отпадъци от желязо и 

стомана 

   200 От юридически и 

физически лица 

извършващи 

раздробяване/смилане на 

отпадъци, съдържащи 

метали 

34 19 10 02 Отпадъци от цветни метали   100 От юридически и 

физически лица 

извършващи 

раздробяване/смилане на 

отпадъци, съдържащи 

метали 

35 19 12 01 Хартия и картон  500 От юридически и 

физически лица 

извършващи механично 

третиране на отпадъци 

36 19 12 02 Черни метали 5 000 От юридически и 

физически лица 

извършващи механично 

третиране на отпадъци 

37 19 12 03 Цветни метали 1 000 От юридически и 

физически лица 

извършващи механично 

третиране на отпадъци 

38 19 12 04 Пластмаса и каучук   400 От юридически и 

физически лица 

извършващи механично 

третиране на отпадъци 

39 19 12 05 Стъкло   500 От юридически и 

физически лица 

извършващи механично 

третиране на отпадъци 
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40 19 12 07 Дървесни материали, 

различни от упоменатите в 19 

12 06 

 500 От юридически и 

физически лица 

извършващи механично 

третиране на отпадъци 

41 19 12 09 Минерали (например пясък, 

камъни) 

  200 От юридически и 

физически лица 

извършващи механично 

третиране на отпадъци 

42 19 12 12 други отпадъци (включително 

смеси от материали) от 

механично третиране на 

отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11 

1 000 От юридически и 

физически лица 

извършващи механично 

третиране на отпадъци 

43 20 01 01 Хартия и картон    300 От юридически и 

физически лица 

44 20 01 02 Стъкло  1 000 От юридически и 

физически лица 

45 20 01 38 Дървесни материали, 

различни от упоменатите в 20 

01 37 

 

10 000 От физически и 

юридически лица 

46 20 01 39 Пластмаси 

 

10 000 От физически и 

юридически лица 

47 20 01 40 Метали     500 От физически и 

юридически лица 

 
 

Забележки: 

1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО за 

класификация на отпадъците. 
 
 
 
 
 

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.  МАН  35.403 ВФ Х4833ВН 

2.  МЕРЦЕДЕС 3235 Х3320АР 

3.  ДАФ АЕ 75 РЦ Х8395ВВ 

4.  МЕРЦЕДЕС 1922 Х0969АК 

5.  МЕРЦЕДЕС 814 Х1605АН 

6.  МЕРЦЕДЕС 412 Д Х0371ВВ 

7.  ИВЕКО МАГИРУС АС 260 С 80 Х3827ВС 

8.  ДАФ 95 ХФ 480 Х7382ВР 

9.  ДАФ 95 ХФ 480 Х8392ВВ 
 

 

 

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: 
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 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. 

   Отпадъците в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики 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 

 

 

 

 

 
 


