
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р 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-Стара Загора 

        
 

РЕШЕНИЕ 
 

На основание чл. 78, ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и във връзка със заявление с вх. № КОС- 21- 4917 от 09.10.2020 г.  

 
 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 
 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 13 - РД – 526 - 00 от 15.10.2020 г. 
 

на  
 

„ЕКО – РАДО 2016” ЕООД 
 
 
ЕИК: 204151553 

седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, ул. 

„Добри Кехайов“ № 5 

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

контакти): Радослав Пламенов Георгиев 

служ. тел.: 0889/ 492 196; 0896/ 246 666 

електронна поща: Eko_rado_2016@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 Количест

во 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1. 2. 3. 4. 
1. 19 08 05 Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от населени места 
200 От юридически лица 

2. 19 08 12 Утайки от билогично пречистване 
на промишлени отпадъчни води, 
различни от упоменатите в 19 08 11 

100 От юридически лица 

3. 19 09 01 Твърди отпадъци от първична 
филтрация и от решетки и сита 

400 От юридически лица 

4. 19 09 02 Утайки от избистряне на вода 200 От юридически лица 
5. 19 11 03* Отпадъчни води 100 От юридически лица 
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6. 20 01 25 Хранителни масла и мазнини 100 От физически и 
юридически лица 

7. 20 03 04 Утайки от септични ями 1000 От физически и 
юридически лица 

8. 20 03 06 Отпадъци от почистване на 
канализационни системи 

100 От физически и 
юридически лица 

 
II. Начин на транспортиране на отпадъка - (по шосе) и модел, марка, регистрационен 
номер на превозните средства 
 

№ 
 

Марка Модел Регистрационен 
номер 

1.  Мерцедес 1831 СТ 2070 ВХ 
2.  Мерцедес Актрос 1831 СТ 7863 РА 
3.  ДАФ ФА ЛФ 55 СТ 1901 РК 

 
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. Да се транспортират разрешените видове отпадъци с технически изправни автомобили при 
спазване на чл. 29 от ЗУО и Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО и разпоредбите на Наредбата за 
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, 
приета с ПМС 53/99г. (обн., ДВ, бр.29/99г.). Притежателят на настоящия регистрационен 
документ е длъжен да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване, за 
всяка партида транспортиран отпадък, копие от съпроводителен документ. 
2. В 7 (седем) дневен срок от сключване на договорите за приемане и предаване на отпадъци, 
копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Стара Загора. 
 
 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите или пред съответния Административен съд, по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 
 
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ 
Директор на РИОСВ-Стара Загора 
 
 
Съгласувал: Христина Петрова, директор на дирекция „КиПД”…………..дата…………2020 г. 

Изготвил: инж. Ралица Танчева, младши експерт, УООП……..……….дата…………2020 г. 
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