РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-351-02 от 06.11.2017 г.
На основание чл. 79, ал. 3 и ал. 5, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) и във връзка със заявление № 5236 от 24.10.2017 г.
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ
регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и Регистрационен документ
№ 13-РД-351-01 от 23.06.2016 г.
на

„ ГРАДУС-1” ООД
ЕИК: 822 132 592
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, кв.
„Индустриален”,
лице, управляващо/представляващо дружеството: Иван Ангелов Ангелов –Управител,
служ. тел.: 042/ 617 101;
факс: 042/ 601 069;
електронна поща: gradus@gradusbg.com;
Лице за контакти: инж. Бистра Митева- Еколог;
служ. тел:042 617 130,

както следва:
І. Регистрират се следните промени:
1. Добавяне на ново транспортно средство:
№
1.

Марка

Модел

МАН

ТГХ 26.480 ЛЛ

Регистрационен
номер
СТ 17 65 ВХ

2. Изключване на транспортно средство:
№

Марка

Модел

ЩАЕР

1.

32 С 34

Регистрационен
номер

CT 66 71 ВН

ІІ. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрационен документ № 13-РД-351-01 от
23.06.2016 г. и издавам следния регистрационен документ:
I. 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
Наименование
2
Животински изпражнения,
урина и тор ( включително
използвана слама),
отпадъчни води, разделно
събирани и пречиствани
извън мястото на
образуването им
Отпадъци, неупоменати
другаде

Количество
(тон/год.)
3
70 000

1.

Код
1
02 01 06

2.

02 01 99

3.

02 02 99

Отпадъци, неупоменати
другаде

10 000

4.

20 03 04

Утайки от септични ями

10 000

10 000

Произход
4
От физически и юридически
лица

От физически и юридически
лица
От физически и юридически
лица
От физически и юридически
лица

II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе) и модел, марка, регистрационен номер
на превозните средства:
№
1.
2.
3.
4.
5.

Марка

Модел

Полуремарке
ФЛИГЕЛ
ФЛИГЕЛ

Цистерна
АСС 398
АСС 398

МЕРЦЕДЕС

СПРИНТЕР

МАН

ТГХ 26.480 ЛЛ

Регистрационен номер
CT 18 96 ЕМ
СТ 21 73 ЕМ
CT 21 74 ЕМ

СТ 17 65 ВХ
CT 43 98 ВР

III. 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;
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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:
1. Притежателят на настоящият регистрационен документ е длъжен да изготвя, съхранява и
представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия
от следните документи:
- за неопасни отпадъци-сертификат за товара (отпадък) или съпроводителен документ;
2. 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.
3. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по
чл. 48, ал. 1 от ЗУО.
4. Отпадъците в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики да се
събират и транспортират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо
оползотворяване.
5. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на
неконтролирано управление на отпадъците.
•

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

Съгласувал:
Христина Петрова
Директор на Дирекция К и ПД
Изготвил:
Павлина Петкова
ст. експерт в направление УООП
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