
 

 

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-173-01 от 28.10.2019 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-355 от 18.09.2019 г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 
регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и  

Регистрационен документ № 14-РД-173-00 от 30.11.2016 г. 
на „ИК НАТАЛИЯ“ ООД 

 

ЕИК: 202153185 

седалище и адрес на управлението: 

област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Републиканска“ № 29 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Рамадан Яшаров Дормушев – управител 

лице за контакти: Яшар Рамаданов Дормушев 
 

служ. тел.: 0887267140, 0887294835, факс:   

електронна поща: sd_nataliya@abv.bg 
 
 

както следва: 
 

I. Регистрират се следните промени: 
1. Добавя се нов отпадък, променят се количествата на вече разрешени отпадъци и др.: 

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

 

№ 
Вид на отпадъка Количество

, (тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1.  020301 
утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и 
сепариране/разделяне 

5000 
лица, регистрирани по 
търговския закон 

2.  020304 материали, негодни за консумация или преработване 5000 
лица, регистрирани по 
търговския закон 

3.  190809 
смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, 
съдържащи само хранителни масла и мазнини 

5000 
лица, регистрирани по 
търговския закон 

 
 
 

2. Добавят се нови транспортни средства, посочени в следната таблица: 
 

№ Марка Модел Регистрационен номер 

1.  Товарен автомобил MAN TGS 18.440 K 0112 BC 
2.     

 
 
 

3. Променя се начина на транспортиране: не 
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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/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1.  020301 
утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и 
сепариране/разделяне 

5000 
лица, регистрирани по 
търговския закон 

2.  020304 материали, негодни за консумация или преработване 5000 
лица, регистрирани по 
търговския закон 

3.  190809 
смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, 
съдържащи само хранителни масла и мазнини 

5000 
лица, регистрирани по 
търговския закон 

 
 

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

 

№ Марка Модел Регистрационен номер 

3.  Товарен автомобил MAN TGS 18.400 K 7451 BA 

4.  Товарен автомобил MAN TGS 18.440 K 0112 BC 

 
 
 

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 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. При настъпване на промяна в обстоятелствата, да се подаде заявление за изменение 
и/или допълнение на регистрационния документ съгласно чл. 79, ал. 2 от ЗУО. 
 
 

VI. Отпадъците да се събират и транспортират 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 И/ИЛИ ПРЕД СЪОТВЕТНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ НЕГОВОТО СЪОБЩАВАНЕ. 

 
 
 
 

 ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Хасково:   
 (инж. Димитър Илиев) 
ПС/МК 


