РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13 - РД – 489 - 00 от 04.02.2020 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 1 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със
заявление № КОС-21-404(6) от 13.03.2019 г.
ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
на „ТРАШ ЮНИВЪРС“ ЕООД
ЕИК: 205238281
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово
6280, Район извън града, площадка Брикел;
лице,

управляващо/представляващо

дружеството/едноличния

търговец

(лице

за

контакти): Георги Василев Илиев;
служ. тел. 0418/62063;
факс:
електронна поща: brikel@brikel-bg.com
поради следните причини/ мотиви
•
Неспазване изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му.
Със заявление, вх. № КОС-21-404(6) от 13.03.2019 г. за извършване на регистрация и
издаване на регистрационият документ, „Траш Юнивърс” ЕООД е заявило извършване на
дейности по съхраняване и предварителна обработка (шредиране, смесване) на отпадъци с код:
19 12 04 – „пластмаса и каучук”; 19 12 10 – „запалими отпадъци (RDF- модифицирани горива,
получени от отпадъци)” – и 19 12 12 – „други отпадъци (включително смеси от материали) от
механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 12” на площадка с
местонахождение: област Стара Загора, община Гълъбово, землището на с. Обручище с обща
площ 25 000 кв. м., включващ сграда № 2, в южната част от имот с планоснимачен номер
53134.513.34, съгласно скица на имота № 15-401687-19.06.2018 г. По реда на Закона за
управление на отпадъците с Решение № 13-РД-468-00/27.03.2019 г. на директора на РИОСВ на
дружеството е издаден регистрационен документ за дейности с отпадъци.
На площадката на „Траш Юнивърс“ ЕООД на 24.07.2019 г. е извършена текуща проверка
на място и по документи от експерти на РИОСВ - Стара Загора, отразена в констативен
протокол № 006651/24.07.2019 г. При проверката е извършен обход и оглед на площадката при

което е констатирано, че оградата в северната част на площадката е премахната и
нерегламентирано се съхраняват отпадъци под формата на бали, извън границите на
обособената и разрешена площадка. Отпадъците, собственост на „Траш Юнивърс” ЕООД се
намират извън отредените 25 дка., като са съхранявани по цялото протежение, извън северната
част на обособената площадка. За констатираното нарушението по ЗУО - нерегламентирано
третиране (съхраняване) на неопасни отпадъци е съставен АУАН № 55/12.08.2019 г.
При проверката на 24.07.2019 г. е установено, че „Траш Юнивърс” ЕООД като
притежател на регистрационен документ № 13-РД-468-00 от 27.03.2019 г. не изпълнява условие
2.2. от издадения регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци, което се
изразява в това, че оградата в северната част на площадката е премахната и същата липсва. В
тази връзка на 12.08.2019 г. е съставен АУАН № 56/12.08.2019 г. по ЗУО за неизпълнение на
условие определено в регистрационен документ за третиране на отпадъци.
Към момента на проверката е извършен обход и оглед от служители на РИОСВ - Стара
Загора на площадка с местонахождение: землището на с. Обручище, общ. Гълъбово, част от
имот с ПИ с идентификатор № 53134.513.33 с площ 600 кв. м., стопанисван от „Траш Юнивърс”
ЕООД, при който е констатирано нерегламентирано съхраняване на около 50 тона отпадъци с
код 19 12 10. За горепосоченият имот дружеството не притежава регистрационен документ по ЗУО за
третиране на отпадъци. За установеното нарушение по чл. 136, ал. 2, т. 3 от ЗУО е съставен АУАН
№ 72/10.09.2019 г.
На 11.09.2019 г. е извършена проверка на площадка с местонахождение: землището на с.
Обручище, община Гълъбово, част от имот с ПИ с идентификатор № 53134.513.34 с площ 25
000 кв.м., стопанисван от „Траш Юнивърс” ЕООД, гр. Гълъбово, от експерти на РИОСВ - Стара
Загора, отразена в констативен протокол № 006902/ 11.09.2019 г. При оглед и обход на същата
е установено съхраняване на отпадъци, от които една част са балирани с тел, с приблизителни
размери 1,20/2,0/0,80 м; друга част от балите са опаковани в зелена опаковка, с приблизителен
обем около 1 м 3 и тегло 1,1150 т., на част от които има залепен етикет с код на отпадък 19 12 10
и с нотификация „N.ITO22173” - произход Италия и на трета част от балите с отпадъци е
нарушена целостта. В тази връзка е направена проверка на заверената отчетната книга по
Приложение № 4 от Наредба №1/2014г., при което е констатирано, че липсва запис за
описаните по-горе отпадъци с код 19 12 10 и произход Италия, получени на площадката.
При проверката на 11.09.2019 г. е представен договор от 20.05.2019 г. между
„Топлофикация- Сливен” ЕАД като възложител и „Траш Юнивърс” ЕООД - изпълнител с
предмет временно съхранение на отпадъци с код 19 12 10. В цитирания договор е посочено,
че: „Приемащата страна се задължава да съхранява и пази поверената му стока с грижата на
добър стопанин и да я предаде на „Топлофикация - Сливен” ЕАД при поискване”. За
извършеното административно нарушение по чл.135, ал.1, т. 3 от Закон за управление на
отпадъците и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични
регистри, във връзка с чл.7, т. 5 от Наредбата на „Траш Юнивърс” ЕООД е съставен АУАН №
80 / 27.09.2019 г.
С Решение № 190/13.09.2019 г. на министъра на околната среда и водите е възобновено
производството по издаване на Решение № 13-РД-468-00/27.03.2019 г. на директора на РИОСВСтара Загора, като цитираният регистрационен документ е отменен изцяло. Считано от
13.09.2019 г. „Траш Юнивърс” ЕООД, гр. Гълъбово няма действащо разрешение за извършване
на дейности по третиране на отпадъци по реда на глава пета, раздел ІІ от ЗУО.
При извършени проверки на място на 20.09.2019 г. и 30.09.2019 г. от експерти на РИОСВ
на „Траш Юнивърс” ЕООД е констатирано, че на площадката и в сграда № 2 са налични
отпадъци с код 19 12 10, в количество - 3 193,64 т. С оглед на горе изложеното, следва направи
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изводът, че „Траш Юнивърс” ЕООД нерегламентирано съхранява отпадъци с код 19 12 10 без

регистрационен документ за третиране на отпадъци.

Предвид обстоятелството, че на площадката нерегламентирано се съхраняват отпадъци,
липсват обособени места за съхраняването и третирането им и предвид гореописаните
административни нарушения, следва да бъде отказана регистрация и издаване на
регистрационен документ за заявените дейности по третиране на отпадъци на площадката с
местонахождение: област Стара Загора, община Гълъбово, землището на с. Обручище с обща
площ 25 000 кв. м., включително и сграда № 2, съгласно скица на имота № 15-40168719.06.2018 г. в южната част на имот с планоснимачен № 53134.513.34.
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната
среда и водите или пред съответния Административен съд, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора

Съгласувал:
Ивилина Станева
Главен юрисконсулт
инж. Диана Вълканова
Началник отдел КОС
Изготвил:
Павлина Петкова
гл. експерт в направление УООП
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