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Образец № 7 
Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗУО 

 
   Р Е П У Б Л И К А  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 
 

№ 14 – РД – 161 - 01 от  22. 08. 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-506 от 07.08.2018  г.  

 
ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и Регистрационен документ  
№ 14-РД-161-00  от  11.01.2016г.  

 
на Община Свиленград 

 
ЕИК: 000903825 
седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Свиленград, 
гр. Свиленград,  бул. „България» № 32, 
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 
контакти): Георги Стоянов Манолов – Кмет на Община Свиленград 
служ. тел.: 0886330071 
факс: 0379/ 74363 
 

както следва: 

 
I. Регистрират се следните промени: 

 
1. Добавят се следните нови превозни средства: 

 
№ 

 
Марка Модел Регистрационен 

номер 
1.  МАН  ТГА 26.350 СВ 6604 МС 
2.  МАН ТГА 26.350 СВ 5129 МС 
3.  МАН ТГА 26.350 СВ 5131 МС 

 
 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и 
издавам следния регистрационен документ:  
 

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: 
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№ Вид на отпадъка Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 
82 200301 Смесени битови отпадъци 6300 Домакинства и офиси 
83 200302 Отпадъци от пазари 300 пазари 
84 200303 Отпадъци от почистване на улици 400 улици 
 
 
II. Начин на транспортиране на отпадъка по шосе и модел, марка, регистрационен 
номер на превозните средства 
 

№ 
 

Марка Модел Регистрационен 
номер 

1. МАН 26.350 СВ 6604 МС 
2. МАН 26.350 СВ 5129 МС 
3. МАН 26.350 СВ 5131 МС 
4. Скания Таскер АП 72 Х 4824  ВР 

 
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. 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. Пътно превозно средство, с което се извършва превоз на отпадъци да не се различава 
от посоченото в т.II от регистрационния документ. 

3. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 
наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

 
 

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 
  


