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

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 № 1635 от 24.03.2017 г.
РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-394-00 от 29.03.2017 г.
на
„МЕТАЛИК” АД

ЕИК: 833067427
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, ул.
„Промишлена”
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти): Дечко
Иванов Колев
служ. тел.: 042 / 612 811
електронна поща: headoffice@idagroup-bg.com
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:
№
Код
1
20 03 01

1.

Вид на отпадъка
Наименование
2
Смесени битови отпадъци

Количество
(тон/год.)
3
50 т.

Произход
4
oт дейността на дружеството

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

Марка
Колесен трактор с ремарке
Самосвал Волво
Тракторно ремарке

Модел
TK - 80
F - 10
4514

Регистрационен
номер
СТ 6209 EХ
СТ 4052 CK
СТ 6208 ЕХ

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;
 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 :
 Да се транспортират разрешените видове отпадъци с технически изправни автомобили при
спазване на чл. 29, ал. 2 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

Съгласувал:
Христина Петрова
Директор Дирекция ”КПД”
Изготвил :
Полина Димитрова
младши експерт в направление УООП
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