
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕШЕНИЕ

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ г.от

0878131418

,ап.

Стара Загора

на:

електронна поща:

, район

Гурково

ИВАН КИРИЛОВ  КИРКОВ

, бл. ,ет.,вх.

служ. тел:

,
Гурково

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

, община

,ул.(бул.)

седалище и адрес на управление:

ЕИК/ЕГН:

ОБЩИНА  ГУРКОВО

123092756

гр. , №гр. Гурково, бул.

област

факс:

01.03.202213-РД-00000569-02

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 200201 Биоразградими отпадъци 3000 физически и
юридически лица

2 200301 Смесени битови отпадъци 0 физически и
юридически лица
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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 FL 6 СТ2054РР

2 МЕРЦЕДЕС ACTROS 2641 K 6X4 СТ8162РР

3 АВИА D120 СТ3176ВВ
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,

V. Други условия

(поставят се при необходимост и по преценка)

/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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