
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-РД-93-01 от 24.02.2015 г. 
 

На основание чл.79, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
във връзка със заявление № О-43 от 10.02.2015 г.  

 
ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 
регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и  

Регистрационен документ № 14-РД-93-00 от 21.01.2013 г. 
 

на „ТУРУВА“ ООД 

ЕИК: 202148804 

седалище и адрес на управлението: 

област Кърджали, община Кърджали., гр. Кърджали 6600, “Промишлена зона – изток”, база 
Петрол 

лице за контакт: 

Севджан Сюлейман Ахмед 
 

служ. тел.: 036122966, GSM: 0878838484,  факс: 036122966 

електронна поща: turuva@abv.bg 
 

както следва: 
 

I. Регистрират се следните промени: 
 

1. Добавя се нов отпадък, променят се количествата на вече разрешени отпадъци. 
 

1.1 Добавят се нови отпадъци, с които ще се извършва дейност по транспортиране 
(събиране и транспортиране), в съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на 
територията на цялата страна на, посочени в таблицата: 

 
 

№ 
Вид на отпадъка Количество, 

(тон/г.) 
Произход 

Код Наименование 

1.  150104 Метални опаковки 50 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

2.  130204* 
Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки на минерална основа 

12,5 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

3.  130205* 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки на минерална основа 

12,5 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

4.  130206* 
Синтетични моторни и смазочни масла за зъбни 
предавки. 

12,5 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

5.  130208* 
Други моторни, смазочни и масла за зъбни 
предавки 

12,5 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

 
 
 

1.2 Добавят се нови транспортни средства, посочени в следната таблица: 
 

№ Марка Модел Регистрационен номер 

1.  МАН 8.150 – бордови К 16 39 ВМ 

2.     
 



2 

 
 
 
 
 
 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и 
издавам следния регистрационен документ: 

 
 

1. 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: 

 

1.1 Видът (кодът и наименованието) и произходът на отпадъците са посочени в 
следната таблица: 

 

№ 
Вид на отпадъка Количество, 

(тон/г.) 
Произход 

Код Наименование 

1.  150101 Хартиени и картонени опаковки 200 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

2.  150102 Пластмасови опаковки 100 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

3.  150105 Композитни опаковки 300 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

4.  150106 Смесени опаковки 300 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

5.  160103 Излезли от употреба гуми 300 Физически и юридически лица  

6.  200101 Хартия и картон 1400 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

7.  200139 Пластмаси 200 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

8.  150104 Метални опаковки 50 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

9.  130204* 
Хлорирани моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки на минерална основа 

12.5 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

10.  130205* 
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки на минерална основа 

12.5 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

11.  130206* 
Синтетични моторни и смазочни масла за 
зъбни предавки. 

12.5 Физически и юридически лица от системата за разделно събиране на отпадъци 

 
 
 

1.2 Начин на транспортиране на отпадъците: Товарен, автомобилен транспорт 
(по шосе, железопътен транспорт, транспортни средства във водни обекти) 

 

№ Марка Модел Регистрационен номер 

1.  Мерцедес 814 – товарен, бордови Х 08 09 АМ 

2.  МАН 8.150 – бордови К 16 39 ВМ 

3.     
 
 
 
 
 

 
 

инж. Д. Илиев:   
 Директор на Регионална инспекция по 
 околната среда и водите – Хасково 


