
 

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 
        

 

 гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,      
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,  

       www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg   

 

РЕШЕНИЕ 
 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

 
№ 13-РД-168-04  от  23.03.2017 г. 

 
На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във 

връзка със заявление № 1357 от 13.03.2017 г.  
 

ИЗМЕНЯМ  И  ДОПЪЛВАМ 

 

регистрацията по чл. 35, ал. 5 от ЗУО и Регистрационен документ 

№  13-РД -168-03 от 15.02.2016 г. 

 

На 
 

„СОРТ КОМЕРС” 
 

ЕИК: 128628656  

седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община,Тунджа, с. Хаджидимитрово,  

лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Ваня Любенова 

Атанасова – Управител; 

 служ. тел: 046 910 893; 

 факс: 046 910 591;  

електронна поща: info@sortcomers.com  

 
както следва: 
 
І.  Регистрират се следните промени:  
 
 
1. Добавяне на нови отпадъци, както следва в  таблица 1.1: 
 
 
 

 

mailto:info@sortcomers.com


1.1 Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за 
които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
 

Вид на отпадъка  

Код Наименование 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 

№ 1 2 3 4 

1. 02 01 08* Агрохимични отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

2500 От физически и юридически 
лица 

2. 04 02 20 Утайки от пречистване на отпадъчни води 
на мястото на образуване, различни от 
упоменатите в 04 02 19 

2 000  От юридически лица 

3. 15 01 10* Опаковки съдържащи остатъци от опасни 
вещества или замърсени с опасни 
вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

4. 15 02 02* абсорбенти, филтърни материали 
(включително маслени филтри, 
неупоменати другаде), кърпи за изтриване 
и предпазни облекла, замърсени с опасни 
вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

5. 
 

16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи 
опасни вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

6. 16 03 04 неорганични отпадъци, различни от 
упоменатите в 16 03 03 

500 От физически и юридически 
лица 

7. 16 03 05* органични отпадъци, съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

8. 16 03 06 органични отпадъци, различни от 
упоменатите в 16 03 05 

500 От физически и юридически 
лица 

9. 16 05 04* Газове в съдове под налягане (вкл. 
халогени) съдържащи опасни вешества 

300 От физически и юридически 
лица 

10. 16 05 05 Газове в съдове под налягане, различни от 
упоменатите в 16 05 04 

300 От физически и юридически 
лица 

11. 16 05 06* лабораторни химични вещества и смеси с 
висока степен на чистота, състоящи се от 
или съдържащи опасни вещества, 
включително смеси от лабораторни 
химични вещества и смеси висока степен 
на чистота 

500 От физически и юридически 
лица 

12. 16 05 07* отпадъчни неорганични химични 
вещества и смеси с висока степен на 
чистота, състоящи от или съдържащи 
опасни вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

13. 16 05 08* отпадъчни органични химични вещества и 
смеси с висока степен на чистота, 
състоящи се или съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

14. 16 05 09 Отпадъчни химични вещества и смеси с 
висока степен на чистота, състоящи се от 
или съдържащи опасни вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

15. 17 01 01 Бетон 20 000 От физически и юридически 
лица 

16. 17 01 02 Тухли 5 000 От физически и юридически 
лица 

17. 17 01 03 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични 
изделия 

5 000 От физически и юридически 
лица 

18. 17 01 06* смеси от или отделни фракции от бетон, 
тухли, керемиди, плочки, фаянсови и 
керамични изделия, съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

19. 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, 
фаянсови и керамични изделия, различни 
от упоменатите в 17 01 06 

5 000 От физически и юридически 
лица 



20. 17 02 01 Дървесен материал 1 000 От физически и юридически 
лица 

21. 17 02 02 Стъкло 1 000 От физически и юридически 
лица 

22. 17 05 03* почва и камъни, съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

23. 17 05 05* Изкопни земни маси, съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически 
лица 

24. 17 05 06 Изкопни земни маси, различни от 
упоменатите в 17 05 05 

10 000 От физически и юридически 
лица 

25. 17 09 04 Смесени отпадъци от строителство и 
събаряне, различни от упоменатите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

10 000 От физически и юридически 
лица 

26. 19 12 11* Други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на 
отпадъци, съдържащи опасни вещества 

2500 От физически и юридически 
лица 

27. 20 01 19* Пестициди 2500 От физически и юридически 
лица 

 
2.Добавят се нови превозни средства: 
 

№ 
 

Марка Модел Регистрационен номер 

1.  Рено мултилифт Премиум У 84 09 АС 
2.  Волво специален FE 320 У 87 23 АС 
3.  Влекач Мерцедес 1844 ЛС Актрос У 98 63 АС 
4.  Полуремарке (гондола) Мейлър MHVS 60 3 У 02 64 EK 
5.  Форд Транзит Т350 СА 85 08 КТ 
6.  Мерцедес  Атего 918 СА 25 78 КТ 

 
3. Изключва се следното транспортно средство: 
 

№ 
 

Марка Модел Регистрационен номер 

7.  Газ самосвал с кран 3309 
У 43 18 АМ 

 

 
ІІ. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрационен документ № 13-РД-168-03 от 
15.02.2016 г. и издавам следния регистрационен документ:  
 

1. 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  

Код Наименование 

Количеств
о 

(тон/год.) 

 
Произход 

№ 

1 2 3 4 

1. 02 01 08* Агрохимични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

2500 От физически и юридически лица 

2. 04 02 20 Утайки от пречистване на 
отпадъчни води на мястото 
на образуване, различни от 
упоменатите в 04 02 19 

2 000  От юридически лица 

3. 04 02 21 Отпадъци от необработени 
текстилни влакна 

1000 От юридически лица 

4. 04 02 22 Отпадъци от обработени 
текстилни влакна 

1000 От юридически лица 

5. 15 01 01 Хартиени и картонени 
опаковки 

10 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  



6. 15 01 02 Пластмасови опаковки 10 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

7. 15 01 03 Опаковки от дървесни 
материали 

3 500 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

8. 15 01 04  Метални опаковки 1 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

9. 15 01 05 Композитни/  многослойни 
опаковки 

1 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

10. 15 01 06 Смесени опаковки 30 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

11. 15 01 07 Стъклени опаковки 20 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

12. 15 01 09 Текстилни опаковки 300 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

13. 15 01 10* Опаковки съдържащи 
остатъци от опасни 
вещества или замърсени с 
опасни вещества 

500 От физически и юридически лица 

14. 15 02 02* абсорбенти, филтърни 
материали (включително 
маслени филтри, 
неупоменати другаде), 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

500 От физически и юридически лица 

15. 
 

16 03 03* неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически лица 

16. 16 03 04 неорганични отпадъци, 
различни от упоменатите в 
16 03 03 

500 От физически и юридически лица 

17. 16 03 05* органични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически лица 

18. 16 03 06 органични отпадъци, 
различни от упоменатите в 
16 03 05 

500 От физически и юридически лица 

19. 16 05 04* Газове в съдове под 
налягане (вкл. халогени) 
съдържащи опасни 
вешества 

300 От физически и юридически лица 

20. 16 05 05 Газове в съдове под налягане, 
различни от упоменатите в 16 
05 04 

300 От физически и юридически лица 

21. 16 05 06* лабораторни химични 
вещества и смеси с висока 
степен на чистота, състоящи 
се от или съдържащи опасни 
вещества, включително 
смеси от лабораторни 
химични вещества и смеси 
висока степен на чистота 

500 От физически и юридически лица 

22. 16 05 07* отпадъчни неорганични 
химични вещества и смеси с 
висока степен на чистота, 
състоящи от или 
съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически лица 



23. 16 05 08* отпадъчни органични 
химични вещества и смеси с 
висока степен на чистота, 
състоящи се или съдържащи 
опасни вещества 

500 От физически и юридически лица 

24. 16 05 09 Отпадъчни химични 
вещества и смеси с висока 
степен на чистота, състоящи 
се от или съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически лица 

25. 17 01 01 Бетон 20 000 От физически и юридически лица 
26. 17 01 02 Тухли 5 000 От физически и юридически лица 
27. 17 01 03 Керемиди, плочки, 

фаянсови и керамични 
изделия 

5 000 От физически и юридически лица 

28. 17 01 06* смеси от или отделни 
фракции от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия, 
съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически лица 

29. 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки, фаянсови 
и керамични изделия, 
различни от упоменатите в 
17 01 06 

5 000 От физически и юридически лица 

30. 17 02 01 Дървесен материал 1 000 От физически и юридически лица 
31. 17 02 02 Стъкло 1 000 От физически и юридически лица 
32. 17 05 03* почва и камъни, съдържащи 

опасни вещества 
500 От физически и юридически лица 

33. 17 05 05* Изкопни земни маси, 
съдържащи опасни 
вещества 

500 От физически и юридически лица 

34. 17 05 06 Изкопни земни маси, 
различни от упоменатите в 
17 05 05 

10 000 От физически и юридически лица 

35. 17 09 04 Смесени отпадъци от 
строителство и събаряне, 
различни от упоменатите в 
17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 

10 000 От физически и юридически лица 

36. 19 12 01 Хартия и картон 20 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

37. 19 12 04 Пластмаса и каучук 20 000  От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

38. 19 12 05 Стъкло 10 000  От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

39. 19 12 09  Минерали   (например пясък 
камъни) 

26 000 От дейности по третиране на смесен битов 
отпадък 

40. 19 12 10 Горими отпадъци (RDF- 
модифицирани горива, 
получени от отпадъци) 

20 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

 

41. 19 12 11* Други отпадъци 
(включително смеси от 
материали) от механично 
третиране на отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

2500 От физически и юридически лица 

42. 19 12 12 Други отпадъци 
(включително смеси от 
материали) от механично 
третиране на отпадъци, 
различни от упоменатите в 19 
12 11  

75 000 От дейностите по сепариране на смесени 
опаковки и смесени битови отпадъци 



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

№ 
 

Марка Модел Регистрационен номер 

1. Ивеко  самосвал с кран Еврокарго ML 180 E 25 K У 4301 АМ 
2. Ивеко  самосвал с кран Еврокарго ML 180 E 25 K У 4312 АМ 
3. Ивеко мултилифт 260 ЕИ У 4293 АМ 

4. Ивеко  Дейли Е4 Бордови У 4256 АМ 

5. Ивеко сметосъбирач ML 120 Е 18 У 4292 АМ 
6. Мерцедес сметосъбирач 2628 L Econic У 3754 АМ 
7. Мерцедес сметосъбирач 2628 L Econic У 3755 АМ 
8. Волво  самосвал FM 12420 У 77 64 АС 
9. ДАФ сметосъбирач AE 55 CF У 7498 АС 

10. МАН сметосъбирач ТГА 26.350 СВ 1687 АН 
11. Мерцедес сметосъбирач 1829 СВ 5927 АМ 
12. Ивеко сметосъбирач 180 Е СВ 5015 АР 
13. Ивеко сметосъбирач 180 Е СВ 8581 АР 
14. Рено мултилифт Премиум У 84 09 АС 
15. Волво специален FE 320 У 87 23 АС 
16. Влекач Мерцедес 1844 ЛС Актрос У 98 63 АС 
17. Полуремарке (гондола) Мейлър MHVS 60 3 У 02 64 EK 
18. Форд Транзит Т350 СА 85 08 КТ 
19. Мерцедес  Атего 918 СА 25 78 КТ 

 
IV. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на чл. 29 от 
ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО. 
 
V. 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. 
 
 

43. 20 01 01 Хартия и картон 10 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

44. 20 01 02 Стъкло 2 000 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

45. 20 01 19* Пестициди 2500 От физически и юридически лица 
46. 20 01 34 Батерии и акумулатори, 

различни от упоменатите в 
2001 33 

3 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

 

47. 20 01 36 Излязло от употреба 
електрическо и електронно 
оборудване 

250 От физически и/или юридически лица и 
генерирани от дейностите по сепариране  

 
48. 20 01 39 Пластмаси 5 000 От физически и/или юридически лица и 

генерирани от дейностите по сепариране  

49. 20 03 01 Смесени битови отпадъци 30 000 От физически и/или юридически лица 

50. 20 03 03 Отпадъци от почистване на 
улици 

10 000 От почистване на територии за обществено 
ползване 



VI. Други условия :  
 Да се транспортират разрешените видове отпадъци с технически изправни  автомобили  
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 53/99 г. (обн., ДВ, бр.29/99г.). Да се изготвя, съхранява и представя на 
контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от 
сертификат за товара (отпадъка) или съпроводителен документ. 
 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. 
 В едномесечен срок от настъпване на промяна на нормативните изисквания, свързани с 
регистрационния документ, издаден от Директора на РИОСВ-Стара Загора, притежателят му 
подава на хартиен и технически носител или по електронен път заявление за изменение и/или 
допълнение на регистрационен документ заедно със съотвените документи, по чл. 78, ал. 3 
и/или 78, ал. 4 от ЗУО, удостоверяващи промяната и документите по чл. 78, ал. 4, т. 4 от ЗУО. 
 Да се осигури изправност на използваните автомобили, които да са маркирани съгласно 
международно – приетите разпоредби.  
 Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 
Наредбата по чл. 48, ал.1 от ЗУО /Наредба № 1/2014 год. – за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните 
регистри. 
 
 
 
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 

 
 
 
 
Изготвил: 
Павлина Петкова 
старши експерт в направление УООП 
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