РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№13-РД-387-01 от 22.03.2021 г.
На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във
връзка със заявления с №КОС-21-1326 от 26.02.2021 г. и №КОС-21-1326(2) от 18.03.2021 г.
ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ
регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и
Регистрационен документ №13-РД-387-00 от 28.02.2017 г.
на
„СРЕДНА ГОРА” АД
ЕИК: 833067174
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара
Загора, кв. „Индустриален“, ул. „Калояновско шосе” №2
лице,

управляващо/представляващо

дружеството/едноличния

търговец

(лице

за

контакти): инж. Александър Любенов Палешутски
служ. тел.: 042/ 600 206
факс: 042/ 600 205
електронна поща: office@sg.inetg.bg
както следва:
I.

Регистрират се следните промени:
1. Добавят се нови отпадъци:
1.1 Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за които се
кандидатства са посочени в следната таблица:
№
1.

Код

1
03 01 99

Вид на отпадъка
Наименование
2
Отпадъци, неупоменати
другаде

Количество
(тон/год.)
3
140

Произход
4
От производствената
дейност на дружеството

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и
издавам следния регистрационен документ:
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.

1
03 01 99

Вид на отпадъка
Наименование
2
Отпадъци, неупоменати другаде

2.

20 03 01

Смесени битови отпадъци

Код

Количество
(тон/год.)
3
140
30

Произход
4
От производствената
дейност на дружеството
От производствената
дейност на дружеството

II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе) и модел, марка, регистрационен номер
на превозните средства

№

Марка

Модел

1.

Колесен трактор BELARUS MTZ

820

Регистрационен
номер
СТ 06395

ІII. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на чл. 29 от
ЗУО и да се води отчетност съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 във връзка с чл. 44, 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
1. Да се транспортират разрешените видове отпадъци с технически изправни
автомобили при спазване на чл. 29 от 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.
2. Да се извърши регистрация в Национална информационна система "Отпадъци"
(НИСО) и да се предоставя информация, съгласно изискванията на Наредба № 1 за реда и
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда
за водене на публичните регистри.
3. 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
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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.
4. 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.
5. 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.
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.

ИВИЛИНА СТАНЕВА
За Директор на РИОСВ–Стара Загора
(съгласно Заповед №РД-08-237/27.11.2020 г.
на директора на РИОСВ–Стара Загора)

Съгласувал: инж. Диана Вълканова, директор на дирекция КОС……..…….дата….….2021 г.
Изготвил: Антон Костадинов, старши експерт, УООП…….…….дата…………2021 г.
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