
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕШЕНИЕ

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ г.от

00359 878785909

,ап.

Ямбол

на:

електронна поща:

, район

Ямбол

Биляна  Вълева

, бл. ,ет.,вх.

служ. тел:

,
Ямбол

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

, община

,ул.(бул.)

седалище и адрес на управление:

ЕИК/ЕГН:

ЕКОЕРИЯ

204561400

гр. , №ж.к. Златен рог,

област

факс:

04.02.202213-РД-00000480-02

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. СТАРА ЗАГОРА

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 №  от г.

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:

№

1 2 3 4
Код Наименование

Вид на отпадъка Количество
(тон/год.)

Произход

1 020304 Материали, негодни за
консумация или преработване 100 .

2 030101 Отпадъци от корк и дървесни
кори 100 .
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3 030104*
Трици, талаш, изрезки,

парчета, дървен материал,
плоскости от дървесни частици
, съдържащи опасни вещества

100 .

4 030105

Трици, талаш, изрезки,
парчета, дървен материал,

плоскости  от  дървесни
частици , различни от

упоменатите в 03 01 04

100 .

5 040103*
Отпадъци от обезмасляване,

съдържащи разтворители без
течна фаза

100 .

6 040108
Отпадъци от издъбена кожа,

съдържащи хром (хромов
шпалт, стружки, изрезки, прах

от шлайфане на кожа)
100 .

7 040209
Отпадъци от смесени

материали (импрегниран
текстил, еластомер, пластомер)

100 .

8 040216* Багрила и пигменти,
съдържащи опасни вещества 100 .

9 040219*
Утайки от пречистване на

отпадъчни води на мястото на
образуване, съдържащи опасни

вещества
100 .

10 040222 Отпадъци от обработени
текстилни влакна 100 .
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11 050106*
Утайки от нефтопродукти,
получени от дейности по

поддръжка на инсталации или
оборудване

50 .

12 060101* Сярна и серниста киселина 100 .

13 060102* Солна киселина 100 .

14 060105* Азотна и азотиста киселина 100 .

15 060201* Калциев хидроксид 100 .

16 061002* Отпадъци, съдържащи опасни
вещества 100 .

17 070104*
Други органични разтворители,
промивни течности и матерни

луги
100 .

18 070203*
Халогенирани органични
разтворители, промивни
течности и матерни луги

100 .
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19 070208* Други остатъци от дестилация и
остатъци от реакции 100 .

20 070213 Отпадъци от пластмаси 100 .

21 070299 Отпадъци, неупоменати
другаде 100 .

22 070304*
Други органични разтворители,
промивни течности и матерни

луги
100 .

23 070308* Други остатъци от дестилация и
остатъци от реакции 100 .

24 070504*
Други органични разтворители,
промивни течности и матерни

луги
100 .

25 070510* Други филтърни кекове и
отработени абсорбенти 100 .

26 070513* Твърди отпадъци, съдържащи
опасни вещества 100 .
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27 070608* Други остатъци от дестилация и
остатъци от реакции 100 .

28 070703*
Халогенирани органични
разтворители, промивни
течности и матерни луги

100 .

29 070704*
Други органични разтворители,
промивни течности и матерни

луги
100 .

30 070708* Други остатъци от дестилация и
остатъци от реакции 100 .

31 080111*
Отпадъчни бои и лакове,
съдържащи органични

разтворители или други опасни
вещества

100 .

32 080112
Отпадъчни бои и лакове,

различни от упоменатите в 08
01 11

100 .

33 080113*
Утайки от бои или лакове,

съдържащи органични
разтворители или други опасни

вещества
100 .

34 080114
Утайки от бои или лакове,

различни от упоменатите в 08
01 13

100 .
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35 080115*

Утайки от водни разтвори,
съдържащи бои или лакове,

съдържащи органични
разтворители или други опасни

вещества

100 .

36 080116
Утайки от водни разтвори,

съдържащи бои или лакове,
различни от упоменатите в 08

01 15
100 .

37 080117*
Отпадъци от отстраняване на
бои или лакове, съдържащи
органични разтворители или

други опасни вещества
100 .

38 080119*
Водни суспензии, съдържащи
бои или лакове, съдържащи
органични разтворители или

други опасни вещества
100 .

39 080120
Водни суспензии, съдържащи
бои или лакове, различни от

упоменатите в 08 01 19
100 .

40 080121* Отпадъци от вещества и смеси,
отстраняващи бои или лакове 100 .

41 080201 Отпадъчни покривни прахове 100 .

42 080299 Отпадъци, неупоменати
другаде 100 .
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43 080312* Отпадъчни печатарски мастила,
съдържащи опасни вещества 100 .

44 080313
Отпадъчни печатарски мастила,
различни от упоменатите в 08

03 12
20 .

45 080314* Утайки от печатарски мастила,
съдържащи опасни вещества 100 .

46 080317* Отпадъчен тонер за печатане,
съдържащ опасни вещества 10 .

47 080409*

Отпадъчни лепила/адхезиви и
уплътняващи материали,
съдържащи органични

разтворители или други опасни
вещества

100 .

48 080411*

Утайки от лепила/адхезиви и
уплътняващи материали,
съдържащи органични

разтворители или други опасни
вещества

100 .

49 090102* Разтвори от офсетов проявител
на водна основа 100 .

50 090104* Фиксиращи разтвори 1 .
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51 100101
Сгурия, шлака и дънна пепел от
котли (с изключение на пепел

от котли, упомената в 10 01 04)
100 .

52 100103
Увлечена/летяща пепел от

изгаряне на торф и
необработена дървесина

100 .

53 100104*
Увлечена/летяща пепел и пепел

от котли за изгаряне на течно
гориво

100 .

54 100122*
Утайки от водни разтвори при

почистване на котли,
съдържащи опасни вещества

100 .

55 100123
Утайки от водни разтвори при
почистване на котли, различни

от упоменатите в 10 01 22
100 .

56 100401* Шлаки от първия и втория етап
на производство 100 .

57 100402* Дроси и леки шлаки от първия
и втория етап на производство 100 .

58 100903 Шлака от пещи 100 .

8/30



59 100908
Използвани  леярски сърца,

матрици и пресформи,
различни от упоменатите в 10

09 07
100 .

60 101003 Шлака от пещи 100 .

61 101009* Прах от димни газове,
съдържащ опасни вещества 100 .

62 101103 Отпадъчни материали, на
основата на стъклени влакна 100 .

63 101109*
Отпадъчна смес преди
термично обработване,

съдържаща опасни вещества
100 .

64 101111*

Отпадъчно стъкло под форма
на малки частици или  стъклен

прах, съдържащо тежки
метали (например от катодни

електроннолъчеви тръби)

100 .

65 101113*
Утайки от полиране и
шлифоване на стъкло,

съдържащи опасни вещества
100 .

66 101114
Утайки от полиране и
шлифоване на стъкло,

различни от упоменатите в 10
11 13

100 .

9/30



67 101116
Твърди отпадъци от

пречистване на димни газове,
различни от упоменатите в 10

11 15
100 .

68 101120

Твърди отпадъци от
пречистване на отпадъчни води

на мястото на образуване,
различни от упоменатите в 10

11 19

100 .

69 101203 Прахови частици и прах 100 .

70 101208
Отпадъчни керамични изделия,

тухли, керемиди, плочки и
строителни материали (след

термично обработване)
100 .

71 101213
Утайки от пречистване на

отпадъчни води на мястото на
образуване

100 .

72 101304 Отпадъци от калциниране и
хидратиране на вар 100 .

73 101399 Отпадъци, неупоменати
другаде 100 .

74 110105* Киселини от химично
почистване на повърхности 100 .
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75 110107* Основи от химично почистване
на повърхности 100 .

76 110108* Утайки от фосфатиране 100 .

77 110109* Утайки и филтърен кек,
съдържащи опасни вещества 100 .

78 110113* Отпадъци от обезмасляване,
съдържащи опасни вещества 100

от лица,
регистрирани по
Търговския закон

79 110199 Отпадъци, неупоменати
другаде 100 .

80 110302* Други отпадъци 100 .

81 120105 Cтърготини, стружки и изрезки
от пластмаси 100 .

82 120107*

Машинни масла на минерална
основа, несъдържащи
халогенни елементи (с

изключение на емулсии и
разтвори)

50 .
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83 120109*
Машинни емулсии и разтвори,

несъдържащи халогенни
елементи

50 .

84 120110* Синтетични машинни масла 50 .

85 120112* Отработени восъци и смазки 50 .

86 120114*
Утайки от машинно

обработване, съдържащи
опасни вещества

100 ,

87 120116*
Отпадъчни материали от
струйно почистване на

повърхности/бластиране,
съдържащи опасни вещества

100 .

88 120117

Отпадъчни материали от
струйно почистване на

повърхности/бластиране,
различни от упоменатите в 12

01 16

100 .

89 120118*
Утайки, съдържащи метали

(утайки от шлифоване,
хонинговане и лепинговане),

съдържащи масло
100 .

90 120120*
Отработени шлифовъчни тела и

материали за шлифоване,
съдържащи опасни вещества

100 .
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91 130105* Нехлорирани емулсии 50 .

92 130110* Нехлорирани хидравлични
масла на минерална основа 50 .

93 130111* Синтетични хидравлични масла 50 .

94 130113* Други хидравлични масла 50 .

95 130205*
Нехлорирани моторни,

смазочни и масла за зъбни
предавки на минерална основа

50 .

96 130206*
Синтетични моторни и смазочни

масла и масла за зъбни
предавки

50 .

97 130208* Други моторни, смазочни и
масла за зъбни предавки 50 .

98 130307*
Нехлорирани изолационни и
топлопредаващи масла на

минерална основа
50 .
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99 130310* Други изолационни и
топлопредаващи масла 50 .

100 130401* Трюмови масла от речно
корабоплаване 50 .

101 130403* Трюмови масла от други видове
корабоплаване 50 .

102 130501*
Твърди остатъци от

песъкоуловители и маслено-
водни сепаратори

50 .

103 130502* Утайки от маслено-водни
сепаратори 50 .

104 130503* Утайки от маслоуловителни
шахти (колектори) 50 .

105 130506* Масло от маслено-водни
сепаратори 50 .

106 130507* Води от маслено-водни
сепаратори, съдържащи масла 50 .
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107 130508*
Смеси от отпадъци от

песъкоуловители и маслено-
водни сепаратори

50 .

108 130703* Други горива (включително
смеси) 100 .

109 130801* Утайки или емулсии от
обезсоляване 50 .

110 130802* Други емулсии 50 .

111 130899* Отпадъци, неупоменати
другаде 50 .

112 140602*
Други халогенирани

разтворители и смеси от
разтворители

100 .

113 140603* Други разтворители и смеси от
разтворители 100 .

114 140604*
Утайки или твърди отпадъци,

съдържащи халогенирани
разтворители

100 .
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115 150101 Хартиени и картонени опаковки 100 .

116 150102 Пластмасови опаковки 50 .

117 150103 Опаковки от дървесни
материали 100 .

118 150105 Композитни/многослойни
опаковки 50 .

119 150107 Стъклени опаковки 100 .

120 150110*
Опаковки, съдържащи

остатъци от опасни вещества
или замърсени с опасни

вещества
300 .

121 150202*

Абсорбенти, филтърни
материали (включително

маслени филтри, неупоменати
другаде), кърпи за изтриване и
предпазни облекла, замърсени

с опасни вещества

300 .

122 150203
Абсорбенти, филтърни

материали, кърпи за изтриване
и предпазни облекла, различни

от упоменатите в 15 02 02
100 .
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123 160103 Излезли от употреба гуми 50 .

124 160107* Маслени филтри 100 .

125 160111* Спирачни накладки,
съдържащи азбест 100 .

126 160112 Спирачни накладки, различни
от упоменатите в 16 01 11 50 .

127 160113* Спирачни течности 50 .

128 160114* Антифризни течности,
съдържащи опасни вещества 20 .

129 160119 Пластмаси 50 .

130 160120 Стъкло 50 .
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131 160121*
Опасни компоненти, различни
от упоменатите в кодове от 16
01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16

01 14
2 .

132 160213*

Излязло от употреба
оборудване, съдържащо

опасни компоненти, различно
от упоменатото в кодове от 16

02 09 до 16 02 12

5 .

133 160303* Неорганични отпадъци,
съдържащи опасни вещества 300 .

134 160304
Неорганични отпадъци,

различни от упоменатите в 16
03 03

300 .

135 160305* Органични отпадъци,
съдържащи опасни вещества 300 .

136 160306 Органични отпадъци, различни
от упоменатите в 16 03 05 300 .

137 160506*
Лабораторни  химикали

,състоящи се от или
съдържащи опасни вещества,

включително смеси от
лабораторни химикали

300 .

138 160507*
Отпадъчни неорганични

химикали, състоящи се от или
съдържащи опасни вещества

300 .
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139 160508*
Отпадъчни органични

химикали, състоящи се от или
съдържащи опасни вещества

300 .

140 160601* Оловни акумулаторни батерии 50 .

141 160602* Ni-Cd батерии 50 .

142 160603* батерии,съдържащи живак 50 .

143 160604 Алкални батерии (с изключение
на 16 06 03) 50 .

144 160605 Други батерии и акумулатори 50 .

145 160708* Отпадъци, съдържащи масла и
нефтопродукти 100 .

146 160709* Отпадъци, съдържащи други
опасни вещества 100 .
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147 160799 Отпадъци, неупоменати
другаде 100 .

148 160802*
Отработени катализатори,

съдържащи опасни преходни
метали или опасни съединения

на преходните метали
100 .

149 161002
Отпадъчни водни разтвори,

различни от упоменатите в 16
10 01

50 .

150 161104

Други облицовъчни и
огнеупорни материали от
металургични процеси,

различни от упоменатите в 16
11 03

100 .

151 170101 Бетон 100 .

152 170102 Тухли 100 .

153 170103 Керемиди, плочки и керамични
изделия 100 .

154 170106*
Смеси от или отделни фракции

от бетон, тухли, керемиди,
плочки и керамични изделия,
съдържащи опасни вещества

100 .
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155 170107
Смеси от бетон, тухли,

керемиди, плочки и керамични
изделия, различни от

упоменатите в 17 01 06
100 .

156 170201 дървесина 100 .

157 170202 Стъкло 100 .

158 170203 Пластмаса 100 .

159 170204*
Пластмаса, стъкло и дървесина,

съдържащи или замърсени с
опасни вещества

100 .

160 170301* Асфалтови смеси, съдържащи
каменовъглен катран 100 .

161 170302 Асфалтови смеси, различни от
упоменатите в 17 03 01 100 .

162 170411 Кабели, различни от
упоменатите в 17 04 10 100 .
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163 170503* Почва и камъни, съдържащи
опасни вещества 200 .

164 170504 Почва и камъни, различни от
упоменатите в 17 05 03 50 .

165 170505* драгажна маса, съдържаща
опасни вещества 100 .

166 170601* Изолационни материали,
съдържащи азбест 200 .

167 170603*
Други изолационни материали,
състоящи се от или съдържащи

опасни вещества
200 .

168 170604
Изолационни материали,

различни от упоменатите в 17
06 01 и 17 06 03

200 .

169 170605* Строителни материали,
съдържащи азбест 100 .

170 170802
Строителни материали на

основата на гипс, различни от
упоменатите в 17 08 01

100 .
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171 170903*

Други отпадъци от
строителство и събаряне
(включително смесени

отпадъци), съдържащи опасни
вещества

200 .

172 170904
Смесени отпадъци от

строителство и събаряне,
различни от упоменатите в 17

09 01, 17 09 02 и 17 09 03
50 .

173 180201 Остри инструменти (с
изключение на 18 02 02) 20

от лица,
регистрирани по
Търговския закон

174 180202*
Отпадъци, чието събиране и

обезвреждане е обект на
специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции

20
от лица,

регистрирани по
Търговския закон

175 180203
Отпадъци, чието събиране и
обезвреждане не е обект на

специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции

20
от лица,

регистрирани по
Търговския закон

176 180205* химикали, състоящи се от или
съдържащи опасни вещества 20

от лица,
регистрирани по
Търговския закон

177 180206 химикали , различни от
упоменатите в 18 02 05 20

от лица,
регистрирани по
Търговския закон

178 180207* Цитотоксични и цитостатични
лекарствени продукти 20

от лица,
регистрирани по
Търговския закон
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179 180208
Лекарствени продукти,

различни от упоменатите в 18
02 07

20
от лица,

регистрирани по
Търговския закон

180 190107* Твърди отпадъци от
пречистване на газове 100 .

181 190110* Отработен активен въглен от
пречистване на димни газове 100 .

182 190111* Дънна пепел и шлака,
съдържащи опасни вещества 500 .

183 190113* Увлечена/летяща пепел,
съдържаща опасни вещества 500 .

184 190115* Прах от котли, съдържаща
опасни вещества 500 .

185 190205*
Утайки от физико-химично
обработване, съдържащи

опасни вещества
300 .

186 190207* Масла и концентрати от
сепариране/разделяне 100 .
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187 190208* Течни запалими отпадъци,
съдържащи опасни вещества 100 .

188 190209* Твърди запалими отпадъци,
съдържащи опасни вещества 100 .

189 190210
Запалими отпадъци, различни
от упоменатите в 19 02 08 и 19

02 09
100 .

190 190304*
Отпадъци, маркирани като

опасни, частично
стабилизирани, различни от

упоменатите в 19 03 08
100 .

191 190801 Отпадъци от решетки и сита 30 .

192 190806* Наситени или отработени
йоннообменни смоли 200 .

193 190807*
Разтвори и утайки от

регенериране на
йонообменници

100 .

194 190809
Смеси от мазнини и масла от
маслено-водна сепарация,

съдържащи само хранителни
масла и мазнини

100 .
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195 190810*
Смеси от мазнини и масла от
маслено-водна сепарация,

различни от упоменатите в 19
08 09

100 .

196 190811*
Утайки, съдържащи опасни

вещества от биологично
пречистване на промишлени

отпадъчни води
300 .

197 190813*
Утайки, съдържащи опасни
вещества от други видове

пречистване на промишлени
отпадъчни води

300 .

198 190903 Утайки от отстраняване  на
въглерода 100 .

199 190905 Наситени или отработени
йонообменни смоли 100 .

200 191101* Отработени филтърни  глини 500 .

201 191105*
Утайки от пречистване на

отпадъчни води на мястото на
образуване, съдържащи опасни

вещества
500 .

202 191204 Пластмаса и каучук 50 .
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203 191206* Дървесина, съдържаща опасни
вещества 100 .

204 191208 Текстилни материали 100 .

205 191209 Минерали (например пясък,
камъни) 100 .

206 191211*

Други отпадъци (включително
смеси от материали) от
механично третиране на

отпадъци, съдържащи опасни
вещества

20 .

207 191212

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

100 .

208 191303*
Утайки от възстановяване на
почви, съдържащи опасни

вещества
100 .

209 191305*
Утайки от възстановяване

качеството на подземни води,
съдържащи опасни вещества

100 .

210 200101 Хартия и картон 100 .
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211 200111 Текстилни материали 100 .

212 200113* Разтворители 50 .

213 200121* Луминисцентни тръби и други
отпадъци, съдържащи живак 10 .

214 200125 Хранителни масла и мазнини 100 .

215 200128
Бои, мастила, лепила/адхезиви

и смоли, различни от
упоменатите в 20 01 27

100 .

216 200129* Перилни и почистващи смеси,
съдържащи опасни вещества 10 .

Забележки:
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно Наредбата по чл. 3
от ЗУО за класификация на отпадъците.

II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе, железопътен транспорт, транспортни
средства във водни обекти) и модел, марка, регистрационен номер на превозните средства

Модел Регистрационен номерМарка№

1 Волво ФХ У 3495 ВА

2 Волво ФХ У 3496 ВА

3 Волво ФХ У 4963 ВА
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4 Волво ФХ 420 4Х2 Р У 5534 ВА

5 Шварцмюлер СПА 3 Е У 0189 ЕК

6 Шварцмюлер СПА 3 Е 2 У 1172 ЕК

7 Рейш РСБС 35 24 ЛК У 1222 ЕК

8 Кнапен К 200 У 1245 ЕК

9 Стас С 300ЗХ У 1315 ЕК

10 Даф ФТ 95 ХФ 480 У 9272 АК

11 Даф ФТ ХФ 105 У 4629 АС

12 Даф ФТ ХФ 105.460Т У 8678 АС

13 Даф ХФ 95.430 У 8940 АС

14 Даф ФТХФ 105 У 0578 АТ

15 Даф ХФ 105.460 У 5701 АТ

16 Даф ТЕ 95 ХФ 430 У 7752 АН

17 Даф ХФ 105 У 7407 АТ

18 Даф ФТ ХФ 105.510 У 9345 АТ

19 Волво ФХ У 5520 АХ

20 Волво ФХ У 9761 АХ

21 Шварцмюлер СПА 3 Е У 5227 ЕЕ

22 Шварцмюлер СПА 3 Е У 5669 ЕЕ

23 Шварцмюлер СПА 3 Е У 5633 ЕЕ

24 Шварцмюлер СПА 3 Е У 5390 ЕЕ

25 Шварцмюлер СПА 3 Е У 0496 ЕК

26 Кнапен К 100 У 0641 ЕК

27 Шварцмюлер 3 АЦХС У 0818 ЕК

28 Шварцмюлер Ж серия У 1004 ЕК

29 Шварцмюлер Ж серия У 1003 ЕК

30 Мартин Рейсч РСБС 35 24 ЛК У 1032 ЕК

31 Волво ФХ У 1626 ВА
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,
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V. Други условия

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.
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).
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.
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.
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.

/име и фамилия/

Решението  може  да  се  обжалва  чрез  директора  на  РИОСВ  пред  министъра  на
околната среда и водите или пред Административен съд, гр.
по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Забележка:  Полетата  и  точките,  които  не  се  отнасят  до  съответното  дружество  не  се  попълват  и  се
заличават от разрешението и при необходимост точките се преномерират. Заличават се и всички забележки.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА

Ивилина Станева
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