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РЕШЕНИЕ 

 

На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал.5 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и във връзка със заявление № 5223  от 25.09.2015 г. 
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РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
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на 
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лице, управляващо/представляващо дружеството/(лице за контакти): Томас Кронаветер- 

Управител 

служ. тел.  042/ 60 02 89 

факс: 042/ 60 02 89 

електронна поща: trt@texxa.bg 
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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  Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 

1.  02 01 04 Отпадъци от пластмаси (с 
изключение на опаковки) 

100,00 
От физически лица и 
лица регистрирани по 

търговския закон 

2.  02 01 10 Метални отпадъци 200,00 
От физически лица и 
лица регистрирани по 

търговския закон 

3.  02 03 04 

Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

50,00 

От лица регистрирани 
по търговския закон 
От производствени 

дейности 

4.  02 03 99 Отпадъци, неупоменати 

другаде 

10,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

5.  02 07 01 Отпадъци от измиване, 

почистване и механично 

раздробяване на суровини 

50,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

6.  02 07 02 Отпадъци от алкохолна 

дестилация 

50,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

7.  02 07 04 Материали, негодни за 

консумация или 

преработване 

50,00 От лица регистрирани 

по търговския закон От 

производствени 

дейности 

8.  02 07 99 Отпадъци, неупоменати 

другаде 

20,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

9.  03 01 01 Отпадъци от корк и дървесни 

кори 

1000,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

10.  03 01 04 * Трици, талаш, изрезки, 

парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и 

фурнири, съдържащи опасни 

вещества 

200,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 



  

11.   03 01 05 Tрици, талаш, изрезки, 

парчета, дървен материал, 

талашитени плоскости и 

фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 04 

1000,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

12.  03 01 99 Oтпадъци, неупоменати 

другаде 

50,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

13.  03 03 08 Oтпадъци от сортиране на 

хартия и картон, 

предназначени за 

рециклиране 

1000,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

14.  07 02 13 Отпадъци от пластмаси 1000,00 

От лица регистрирани 

по търговския закон 

От производствени 

дейности 

15.  10 01 01 Сгурия, шлака и дънна пепел 

от котли (с изключение на 

пепел от котли, упомената в 

10 01 04) 

500,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

16.  10 01 02 Увлечена/летяща пепел от 

изгаряне на въглища 

500,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

17.  10 01 03 Увлечена/летяща пепел от 

изгаряне на торф и 

необработена дървесина 

500,00 От лица регистрирани 

по търговския закон 

От производствени 

дейности 

18.  12 01 01 Стърготини, стружки и 

изрезки от черни метали 

200,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

19.  12 01 02 Прах и частици от черни 

метали 

30,00 От лица регистрирани 

по търговския закон 

От производствени 

дейности 

20.  12 01 03 Стърготини, стружки и 

изрезки от цветни метали 

100,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 



  

21.  12 01 04 Прах и частици от цветни 

метали 

10,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

22.  12 01 05 Стърготини, стружки и 

изрезки от пластмаси 

200,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

23.  12 01 13 Отпадъци от заваряване 100,00 От лица регистрирани 

по търговския закон  

От производствени 

дейности 

24.  15 01 01 Хартиени и картонени 

опаковки 

2000,00 От домакинства, 

търговски обекти 

производствени  и 

административни 

дейности 

25.  15 01 02 Пластмасови опаковки 2000,00 От домакинства, 

търговски обекти 

производствени  и 

административни 

дейности 

26.  15 01 03 Опаковки от дървесни 

материали 

500,00  От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности 

27.  15 01 04 Метални опаковки 1000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности 

28.  15 01 05 Композитни/многослойни 

опаковки 

100,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности 

29.  15 01 06 Смесени опаковки 100,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности  

30.  15 01 07 Стъклени опаковки 500,00 От физически лица и 

лица, регистрирани по 

търговския закон  

31.  15 01 09 Текстилни опаковки 100,00 От физически лица и 

лица, регистрирани по 

търговския закон 



  

32.  15 01 10* Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 

вещества 

100,00 От физически лица и 

лица, регистрирани по 

търговския закон 

33.  17 01 01 Бетон 500,00 От физически  лица и 

лица, регистрирани по 

търговския закон от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 

34.  17 01 02 Тухли 1000,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон  от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 

35.  17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия 

1000,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон  от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 

36.  17 01 07 Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 

01 06 

500,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон  от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 

37.  17 02 01 Дървесен материал, стъкло и 

пластмаса 

200,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон  от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 

38.  17 02 02 Стъкло 200,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон  от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 

39.  17 02 03 Пластмаса 1000,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон  от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 



  

40.  17 03 02 Асфалтови смеси, 

съдържащи други вещества, 

различни от упоменатите в 17 

03 01 

1000,00 От строителство и 

ремонт на пътна 

инфраструктура, 

площадки и др. 

41.  
 

17 04 06 
 

Калай 
5,00 

От лица регистрирани 

по търговския закон 

42.  
 

17 04 07 
 

Смеси от метали 
 

     50,00 

От лица регистрирани 

по търговския закон 

43.  17 04 11 
Кабели, различни от 

упоменатите в 17 04 10 
      10,00 

От лица регистрирани 

по търговския закон 

44.  17 05 04 Почва и камъни, различни от 

упоменатите в 17 05 03 

2000,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон  от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 

45.  17 05 06 Изкопни земни маси, 

различни от упоменатите в 17 

05 05 

2000,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон  от  

строителни и монтажни 

работи /СМР/ и 

премахване на строежи 

46.   
   19 10 01 

 
Отпадъци от желязо и 

стомана 
 

 
50,00 

 
От лица регистрирани 
по търговския закон 

47.   
19 10 02 

 
Отпадъци от цветни метали 

 
10,00 

От лица регистрирани 

по търговския закон 

48.   
19 12 02 

 
Черни метали 

 
50,00 

От лица регистрирани 

по търговския закон 

49.  19 12 03 Цветни метали 10,00 
От лица регистрирани 

по търговския закон 

50.  19 12 04 Пластмаса и каучук 200,00 
От лица регистрирани 

по търговския закон 

51.  19 12 12 Други отпадъци 

/включително смеси от 

материали/ от механично 

третиране на отпадъци , 

различни от упоменатите в 19 

12 11 

5 000,00 От лица регистрирани 

по търговския закон, 

образувани от дейности 

по механично третиране 

/сортиране, балиране, 

дробене, рязане/ на 

отпадъци 



  

52.  20 01 01 Хартия и картон 2000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, физически  

лица и лица,  

регистрирани по 

търговския закон   

53.  20 01 02 Стъкло 400,00 От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон   

54.  20 01 08 Биоразградими отпадъци от 

кухни и заведения за 

обществено хранене 

1000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, физически  

лица и лица,  

регистрирани по 

търговския закон   

55.  20 01 10 Облекла 300,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, физически  

лица и лица,  

регистрирани по 

търговския закон   

56.  20 01 11 Текстилни материали 200,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, физически  

лица и лица,  

регистрирани по 

търговския закон   

57.  20 01 21 * 

 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, 

съдържащи живак 

50,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, физически  

лица и лица,  

регистрирани по 

търговския закон   

58.  20 01 23 * Излязло от употреба 

оборудване, съдържащо 

хлорофлуоровъглеводороди 

1000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, физически  

лица и лица,  

регистрирани по 

търговския закон   



  

59.  20 01 25 Хранителни масла и мазнини 200,00 От търговски обекти, 

производствени  

дейности, от  лица,  

регистрирани по 

търговския закон   

60.  20 01 33 * 

 

Батерии и акумулатори, 

включени в 16 06 

01, 16 06 02 или 16 06 03, 

както и несортирани 

батерии и акумулатори, 

съдържащи такива 

батерии 

200,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, физически  

лица и лица,  

регистрирани по 

търговския закон   

61.   20 01 34 

 

Батерии и акумулатори, 

различни от 

упоменатите в 20 01 33 

 

500,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

62.  20 01 35 * 

 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване, 

различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23, съдържащо 

опасни компоненти (3) 

500,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

63.  20 01 36 

 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване, 

различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 

01 23 и 20 01 35 

500,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

64.  20 01 37 * Дървесни материали, 

съдържащи опасни вещества 

100,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

65.  20 01 38 Дървесни материали, 

различни от упоменатите в 20 

01 37 

100,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 



  

66.  20 01 39 Пластмаси 2000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

67.  20 01 40 Метали 500,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

68.  20 01 41 Отпадъци от почистване на 

комини 

20,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

69.  20 01 99 Други фракции, неупоменати 

другаде 

1000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

70.  20 02 01 Биоразградими отпадъци 4 000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

Отпадъци от паркове и 

градини, зелени площи 

 

71.  20 02 02 Почви и камъни 1000,00 Отпадъци от паркове и 

градини, зелени площи 

От физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон   



  

72.  20 02 03 Други бионеразградими 

отпадъци 

500,00 Отпадъци от паркове и 

градини, зелени площи и 

от домакински, 

търговски и други 

дейности 

от физически  лица и 

лица,  регистрирани по 

търговския закон   

73.  20 03 01 Смесени битови отпадъци 10 000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

74.  20 03 02 Отпадъци от пазари 1000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

75.  20 03 03 Отпадъци от почистване на 

улици 

1000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

76.  20 03 07 Обемни отпадъци 2000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

77.  20 03 99 Битови отпадъци, 

неупоменати другаде 

3000,00 От домакинства, 

търговски обекти, 

производствени  

дейности, от физически 

лица и лица 

регистрирани от 

търговския закон 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе) и модел, марка, регистрационен 

номер на превозните средства: 

 

№ 

 

Марка Модел Регистрационен 

номер 

1.  МАН  

19.233 

Сметосъбирач, 

вариопреса 

СА 1389 ТВ 

2.  МЕРЦЕДЕС  

2628 

Сметосъбирач, 

вариопреса 

СА 8048 СМ 

3.  МЕРЦЕДЕС  
АКТРОС 

Мултилифт 
СА 1519 ХМ 

 
III. 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 :  

Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на  ЗУО.  

Транспортирането на опасните отпадъци да се извършва със съответните транспортно-съпроводителни 

документи. Да се транспортират само разрешените видове отпадъци. Да се осигури изправност на 

товарните автомобили, които да са маркирани съгласно международно – приетите разпоредби.  

            Опаковката и маркировката на опасните отпадъци при транспортиране да отговарят на 

изискванията за  UN кода и съответния вид транспорт (ADR, RID и IMDG) и националното 

законодателство за транспортиране на опасни отпадъци. Транспортирането на отпадъците да се извършва 

при спазване на чл. 29, ал.5 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.), Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на 

опасни товари (обн. ДВ., бр. 15 от 2004 г.), международните правни актове за превоз на опасни товари, 

ратифицирани от Република България със закон и спазване на  другите нормативни актове по управление 

на отпадъците. 

 Притежателят на настоящият регистрационен документ е длъжен да изготвя, съхранява и 

представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от 

следните документи: 

        - за неопасни отпадъци-сертификат за товара (отпадък) или съпроводителен документ; 

        - за опасни отпадъци- „Идентификационен документ”, съгласно Приложение 8 към чл.12, ал.1 на 

Наредба № 2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ. бр.10/ 05.02.2013 г.) и „Писмени инструкции за 

действие при аварии”, в съответствие с приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на  производствени  и на опасни отпадъци. 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната 

среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

 

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 

 

Директор на РИОСВ-Стара Загора 
 



  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


