
Образец № 7 
Съгласно чл. 79, ал. 1 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 
 
 

№ 14-РД-174-02 от 22.10.2018 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-598 от 12.10.2018 г.  

 
ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

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

Регистрационен документ № 14-РД-174-01 от 08.02.2017 г. 
 

на „ТРАНСМЕДИКО” ЕООД 
 

 

ЕИК: 203338571 

седалище и адрес на управлението: 

област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, ул. „****** ******” № 50 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти):  Илияна ******* Пенева 

телефон: 0876 *** 594; ел. поща: transmedico@abv.bg 
 

 

както следва: 
 
 
 

I. Регистрират се следните промени: 
 

1. Добавят се нови отпадъци: 
 

 

1.1 Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за които се 
кандидатства са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка 1 Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 

1 20 01 08 
биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено 
хранене 

100 От юридически лица 

2 20 01 10 облекла 100 От юридически лица 
3 20 01 11 текстилни материали 100 От юридически лица 
4 20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 100 От юридически лица 
5 20 01 25 хранителни масла и мазнини 100 От юридически лица 
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II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 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: 

 
 

№ 
Вид на отпадъка Количест

во, 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

 1 2 3 4 
1. 18 01 01 остри инструменти (с изключение на 18 01 03) 100 От юридически лица 

2. 18 01 02 
телесни части и органи, включително контейнери за пренасяне и 
съхранение на кръв (с изключение на 18 01 03) 

50 От юридически лица 

3. 18 01 03 * 
отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални 
изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

500 От юридически лица 

4. 18 01 04 

отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални 
изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например: 
превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна 
употреба, памперси) 

400 От юридически лица 

5. 18 01 06 * химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 300 От юридически лица 
6. 18 01 07 химикали, различни от упоменатите в 18 01 06 30 От юридически лица 
7. 18 01 08 * цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 30 От юридически лица 
8. 18 01 09 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 01 08 100 От юридически лица 
9. 18 01 10 * амалгамни отпадъци от зъболечението 10 От юридически лица 

10. 18 02 01 остри инструменти (с изключение на 18 02 02) 30 От юридически лица 

11. 18 02 02 * 
отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални 
изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

100 От юридически лица 

12. 18 02 03 
отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални 
изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции 

100 От юридически лица 

13. 18 02 05 * химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества 100 От юридически лица 
14. 18 02 06 химикали, различни от посочените в 18 02 05 15 От юридически лица 
15. 18 02 07 * цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти 10 От юридически лица 
16. 18 02 08 лекарствени продукти, различни от упоменатите в 18 02 07 5 От юридически лица 

17. 20 01 08 
биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено 
хранене 

100 От юридически лица 

18. 20 01 10 облекла 100 От юридически лица 
19. 20 01 11 текстилни материали 100 От юридически лица 
20. 20 01 21* луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 100 От юридически лица 
21. 20 01 25 хранителни масла и мазнини 100 От юридически лица 

 
 

2.   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. Фиат  Дукато РВ 5241 РА 
2. Дачия  Логан РВ 1994 РК 
3. Мерцедес Спринтер 311 ЦДИ Х 4919 КК 

 
 
 

IІІ.   Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на 
чл.29 от ЗУО и наредбата по чл.43, ал.1 от ЗУО. 

 

ІV.  Предаването за по-следващо третиране на отпадъците, включени в настоящото 
решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ 
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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. 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. 
     2. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 
наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 
     3. При настъпили промени в условията и обстоятелствата при които е издаден 
настоящия регистрационен документ да се подаде заявление за изменение и/или 
допълнение на регистрационния документ съгласно чл.79 от ЗУО. 
     4. Съгласно чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗУО след 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. 

 
 

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 
 
ЦМ/МК 


