РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-516-01 от 05.03.2021 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 вх. № КОС-21-247/14.01.2021 г. № КОС-21-247(2)/12.02.2021 г. и
№ КОС-21-247(3)/22.02.2021 г.
ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ
регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и
Регистрационен документ № 13-РД-516-00 от 10.08.2020 г.
на
„ЕВРОПА - ЖМД“ ООД

ЕИК: 200152889
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара
Загора, ул. „Гео Милев” № 50, ет. 3, ап. 8
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за
контакти): Мария Костадинова Тонева
служ. тел.: 0879 800 065
електронна поща: evropa_jmd@abv.bg.
както следва:
I.

Регистрират се следните промени:
1. Добавят се следните видове отпадъци (код и наименование), количеството и
произходът на отпадъците както следва:

№
1.

Код
1
02 01 03

Вид на отпадъка
Наименование
2
Отпадъци от растителни тъкани

Количество
(тон/год.)
3
1000

Произход
4
от физически и
юридически лица

2. Правят се следните промени в списъкът с разрешените автомобили.
2.1. Към списъка с разрешените автомобилите се добавя ново превозно средство.

Марката, моделът и регистрационният номер на автомобилите които ще бъде добавени към
спъсъка с разрешените са посочен в следната таблица:
№

Марка

Модел

1.
2.
3.

РЕНО
ВОЛВО
ПОЛУРЕМАРКЕ

МАГНУМ 500.18 Т
ФХ 42Б 3 480 СН
ШМИТЦ СО1

Регистрационен
номер
СТ 3790 ВМ
СТ 6129 АТ
СТ 4477 ЕН

2.2. От списъка с разрешените автомобилите се премахва превозно средство.
Марката, моделът и регистрационният номер на автомобила който ще бъде премахнат от
списъка с разрешените са посочени в следната таблица:
№

Марка

Модел

1.

ВОЛВО

ФХ 12

Регистрационен
номер
СТ 6462 СК

II. ъв връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и
издавам следния регистрационен документ:
1. 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

Вид на отпадъка
Наименование

Количест
во
(тон/год.)
3
1000

Произход

1.

1
02 01 03

2
Отпадъци от растителни тъкани

2.

02 01 04

1000

3.

03 03 08

2400

от юридически лица

4.
5.

07 02 13
12 01 03

1000
1000

от юридически лица
от юридически лица

6.

12 01 04

1000

от юридически лица

7.

12 01 05

8.

15 01 01

Пластмасови отпадъци (с
изключение на опаковки)
Отпадъци от сортиране на
хартия и картон, предназначени
за рециклиране
Отпадъци от пластмаси
Стърготини, стружки и изрезки
от цветни метали
Прах и частици от цветни
метали
Стърготини, стружки и изрезки
от пластмаси
Хартиени и картонени опаковки

4
от физически и юридически
лица
от юридически лица

9.

15 01 02

Пластмасови опаковки

1000

10.

15 01 04

Метални опаковки

1000

11.

16 01 18

Цветни метали

1000

от юридически лица
2400
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от физически и юридически
лица
от физически и юридически
лица
от физически и юридически
лица
от юридически лица
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12.
13.

16 01 19
17 02 03

Пластмаси
Пластмаса

1000
1000

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

17 04 01
17 04 02
19 10 02
19 12 01
19 12 03
19 12 04
20 01 01

Мед, бронз, месинг
Алуминий
Отпадъци от цветни метали
Хартия и картон
Цветни метали
Пластмаса и каучук
Хартия и картон

1000
1000
1000
2400
1000
1000
2400

21.

20 01 39

Пластмаси

1000

22.

20 01 40

Метали

1000

от юридически лица
от физически и юридически
лица
от юридически лица
от юридически лица
от юридически лица
от юридически лица
от юридически лица
от юридически лица
от физически и юридически
лица
от физически и юридически
лица
от физически и юридически
лица

2. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе) и модел, марка, регистрационен номер
на превозните средства:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Марка

Модел

РЕНО
ВОЛВО
ПОЛУРЕМАРКЕ
РЕНО
РЕНО
ИВЕКО
ДЖЕНЕРАЛ ТРЕЙЛЪРС
КРОНЕ
САМРО
ШВАРМЮЛЕР
КЬОГЕЛ

МАГНУМ 500.18Т
ФХ 42Б 3 480СН
ШМИТЦ
ПРЕМИУМ 450.18Т
МАГНУМ 440.18Т
СТРАЛИС
ТРАЙЛОР
СПД 27
СТ 39 ПЖ
СПА 3 Е
СНЦО 24 П 90

Регистрационен
номер
СТ 3790 ВМ
СТ 6129 АТ
СТ 4477 ЕН
СТ 1002 ВС
СТ 0424 ВС
СТ 9500 РВ
СТ 0995 ЕМ
СТ 0756 ЕН
СТ 2998 ЕН
СТ 0793 ЕН
СТ 2460 ЕН

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, т. 3-5 от ЗУО.
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V. Други условия
1. Да се транспортират разрешените видове отпадъци с технически изправни автомобили при
спазване на чл. 29 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Притежателят на настоящия
регистрационен документ е длъжен да изготвя, съхранява и представя на контролните органи
при поискване, за всяка партида транспортиран отпадък, копия от съпроводителни документи.
2. Да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
3. Да се води отчетност за дейностите с отпадъци и да се предоставя информация съгласно
НАРЕДБА № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
4. Да се извърши регистрация в Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО)
и да се предоставя информация, съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 и ал. 8 от
Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, (Наредба № 1 за реда и образците, по които се
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните
регистри).
5. 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 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.
6. 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.
7. 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.
ЗЛАТИ ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ-Стара Загора
Съгласували:
Ивилина Станева, главен юристконсулт…………………………….…дата…………………2021 г.
инж. Диана Вълканова, директор на дирекция КОС…….…………...дата……..…….....….2021 г.
Изготвил: Ваня Камбурова, старши експерт, УООП…….……….....дата…………..………2021 г.
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