
 

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 заявления с вх. № КОС - 21- 4050/ 14.06.2022 г. и вх. № КОС - 21- 

4050(2)/ 06.07.2022 г. 

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 

№ 13 - РД – 629 - 00 от 11.07.2022 г. 

 

НА  „ ЦВЕТАН ИВАНОВ-2007 “ ЕООД 

 

ЕИК: 123747980 

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

Загора, кв. "Трите Чучура'' бл. 42, вх. Б, ет. 7, ап. 8 

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

контакти): Цветан Иванов – Управител 

служ. тел.:  електронна поща: ivanov-2007@abv.bg 

както следва: 

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 Произход 

Код Наименование (тон/год.) 

1 2 3 4 

1 17 01 01 Бетон 15 от строителни обекти 

2 17 01 02 Тухли 15 от строителни обекти 

3 17 01 03 
Керемиди, плочки и керамични изделия 15 от строителни обекти 

4 17 02 01 Дървесина 10 от строителни обекти 

5 17 02 02 Стъкло 5 от строителни обекти 

6 17 02 03 Пластмаса 5 от строителни обекти 

7 17 05 04 
Почва и камъни, различни от упоменатите в 

17 05 03 
15 

от строителни обекти 

8 17 09 04 

Смесени отпадъци от строителство и 

събаряне, различни от упоменатите в 17 09 

01, 17 09 02 и 17 09 03 

15 

от строителни обекти 
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II. Начин на транспортиране на отпадъка - (по шосе) и модел, марка, регистрационен 

номер на превозните средства са посочени в таблицата: 

№ 

 

Марка Модел Регистрационен 

номер 

1.  Мерцедес Спринтер СТ 8219 РН 

2.  Опел Астра СТ 8303 КК 

 

ІII. Да се транспортират разрешените видове отпадъци с технически изправни автомобили при 

спазване на чл. 29 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 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. 

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 

Закона за управление на отпадъците. 

V. Други условия 

1. Да се предоставя информация, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04 Юни 2014 г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 

и реда за водене на публичните регистри в Национална информационна система "Отпадъци" 

(НИСО). 

2. Превозът на отпадъци в рамките на Европейския съюз (ЕС) със или без транзит през трети 

страни, вносът в ЕС от трети страни, износът от ЕС към трети страни, както и транзитът през 

ЕС от и към трети страни на отпадъци да се извършва при условията и по реда на Регламент 

(ЕО) № 1013/2006 и Закона за управление на отпадъците. 

3. Да се изготви и представи при поискване от компетентния орган собствена оценка за 

възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на 

причинени екологични щети, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 29.10.2008 год. за 

вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния 

размер на разходите за тяхното изпълнение.  

4. В 7 (седем) дневен срок от сключване на договорите за приемане и предаване на отпадъци, 

копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Ст. Загора. 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред съответния 

Административен съд, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО 

Директор на РИОСВ-Стара Загора 
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