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                                                                             Образец № 3 

           Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО 
 

   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 - СМОЛЯН 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № КПД-07-26 от 11.01.2013 г.  

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 11-РД-241-00 от 28.02.2013 г. 

 

 

на ЕТ „МСМ – Венелин Чиев” 

 

ЕИК:. 120600217 

седалище и адрес на управлението: област Смолян, община,Мадан, с.Средногорци  

лице, управляващо едноличния търговец (лице за контакти): 

 ВЕНЕЛИН ЧИЕВ 

служ. тел.: 0896 606 355 

факс: ................................... 

електронна поща:…………………… 

 

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 130204* Хлорирани моторни ,смазочни 

и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

0.030 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

2 130205* нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 

0.030 От разкомплектоване на 

ИУМПС 
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3 130206* Синтетични моторни и 

смазочни и масла за зъбни 

предавки 

0.030 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

4 160103 Излезли от употреба гуми 1.000 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

5 160104* Излезли от употреба превозни 

средства 

40 Приети от физически и 

юридически лица 

6 160106 Излезли от употреба превозни 

средства,които не съдържат 

течности или други опасни 

компоненти 

10 От физическо или 

юридическо лице по 

смисъла на търговския 

закон, което притежава 

разрешение по чл.35, 

ал.1, т.1 от ЗУО или 

комплексно 

разрешително, издадено 

по реда на глава седма, 

раздел II от ЗООС за 

дейност по 

оползотворяване на 

ИУМПС – код R12 

7 160107* Маслени филтри 0.020 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

8 160108* Компоненти съдържащи живак 0.010 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

9 160110* Експлозивни 

компоненти(напри- 

мер предпазни въздушни 

възглавници) 

0.010 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

10 160111* Спирачни накладки,съдържащи 

азбест 

0.015 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

11 160112 Спирачни накладки ,различни 

от упоменатите в 16 01 11 

0.025 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

12 160113* Спирачни течности 0.010 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

13 160114* Антифризни 

течности,съдържащи опасни 

вещества 

0.040 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

14 160115 Антифризни течности 

,различни от упоменатите в 16 

01 14 

0.030 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

15 160116 Резервоари за втечнени газове 0.100 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

16 160601* Оловни акумулаторни батерии 1.000 От разкомплектоване на 

ИУМПС и приети от 

лица 

17 160117 Черни метали 35 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

18 160118 Цветни метали 5 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

19 160119 Пластмаси 1.500 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

20 160120 Стъкло 0.250 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

21 160121* Опасни компоненти, получени 

от разкомплектоване на 

ИУМПС 

0.020 От разкомплектоване на 

ИУМПС 
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22 160122 Компоненти,неупоменати 

другаде 

0.150 От разкомплектоване на 

ИУМПС 

23 160199 Отпадъци ,неупоменати 

другаде 

0.150 От разкомплектоване на 

ИУМПС 
 

 

 

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

номер на превозните средства 

 

№ 

 

Марка Модел Регистрационен 

номер 

1.  ГАЗ 53 А СМ9895МС 

2.  РЕНО ТРАФИК СМ3301АН 

 

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  

Транспортирането на опасни отпадъци да се извършва с превозни средства, които да 

отговарят на нормативната уредба за превоз на опасни отпадъци. 

 

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

околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Смолян по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – гр.СМОЛЯН: 

 

                     ИНЖ.ЕЛЕН МИНЧЕВ 

    
 

 


