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                                                                       Образец № 3 

                                                                                   Съгласно чл. 78, ал. 10 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 – гр. Смолян 
 

 

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 № КПД-06-257 от 17.08.2021 г. 
 

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 11-РД-373-00 от 23.08.2021 г. 

 

на ЕТ„АЛИЯ ХУСЕВСКА - АЛИНА“  

 

 

ЕИК: 120540040 

седалище и адрес на управлението: област Смолян, община Мадан, село Лещак 

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

контакти): Алия Хусевска 

служ. тел.: 0893327479 

факс:  

електронна поща: nadejda1981@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  Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 

1 02 01 04 пластмасови отпадъци (с 

изключение на опаковки) 

1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

2 03 01 05 трици, талаш, изрезки, парчета, 

дървен материал, плоскости от 

дървесни частици и фурнири, 

различни от упоменатите в 03 

01 04 

3000 Събрани от физически 

и юридически лица 
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II. Начин на транспортиране на отпадъка - по шосе и модел, марка, регистрационен 

номер на превозните средства 

 

№ 

 

Марка Модел Регистрационен 

номер 

1. ВЛЕКАЧ РЕНО ПРЕМИУМ 460 ДХИ РА 7898 КВ 

2. ПОЛУРЕМАРКЕ КРОНЕ СДП 27 Х 2195 ЕМ 

 

 

3 03 03 08 Отпадъци от сортиране на 

хартия и картон предназначени  

за рециклиране 

2400 Събрани от физически 

и юридически лица 

4 07 02 13 Отпадъци от пластмаси 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

5 12 01 03 Стърготини стружки и изрезки 

от цветни метали 

1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

6 12 01 04 Прах и частици от цветни 

метали 

1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

7 12 01 05 Стърготини стружки и изрезки 

от пластмаси 

1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

8 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки 2400 Събрани от физически 

и юридически лица 

9 15 01 02 Пластмасови опаковки 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

10 15 01 04 Метални опаковки 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

11 16 01 18 Цветни метали 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

12 16 01 19 пластмаси 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

13 17 02 03 пластмаса 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

14 17 04 01 Мед, бронз, месинг 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

15 17 04 02 алуминий 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

16 19 10 02 Отпадъци от цветни метали 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

17 19 12 01 Хартия и картон 2400 Събрани от физически 

и юридически лица 

18 19 12 03 Цветни метали 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

19 19 12 04 Пластмаса и каучук 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

20 20 01 01 Хартия и картон 2400 Събрани от физически 

и юридически лица 

21 20 01 39 пластмаси 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 

22 20 01 40 метали 1000 Събрани от физически 

и юридически лица 
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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. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата 

по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

 

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 – СМОЛЯН: 

   

                                                                                               инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
    

 

 

 


