
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕШЕНИЕ

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ г.от

0889559669

,ап.

Стара Загора

на:

електронна поща:

, район

Стара Загора

Атанас  Атанасов

, бл. ,ет.,вх.

служ. тел:

,
Стара Загора

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

, община

,ул.(бул.)

седалище и адрес на управление:

ЕИК/ЕГН:

Ай Мед Груп ООД

206608627

гр. , №ул.Димитър

област

факс:

17.09.202113-РД-00000582-00

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
гр. СТАРА ЗАГОРА

На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и във връзка със заявление №  от г.

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 2 3 4
Код Наименование

Вид на отпадъка Количество
(тон/год.)

Произход

1 070508* Други остатъци от дестилация и
остатъци от реакции 10 ЮЛ

2 080312* Отпадъчни печатарски мастила,
съдържащи опасни вещества 10 юл
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3 080313
Отпадъчни печатарски мастила,
различни от упоменатите в 08

03 12
10 юл

4 080317* Отпадъчен тонер за печатане,
съдържащ опасни вещества 10 ЮЛ

5 080318
Отпадъчен тонер за печатане,

различен от упоменатия в 08 03
17

10 ЮЛ

6 090101* Разтвори от проявител и
активатор на водна основа 10 юл фл

7 090104* Фиксиращи разтвори 10 юл фл

8 090107
Фотографски филми и

фотохартия, съдържащи
сребро или сребърни

съединения
10 юл фл

9 090108
Фотографски филми и

фотохартия, несъдържащи
сребро или сребърни

съединения
10 ЮЛ/ФЛ

10 150101 Хартиени и картонени опаковки 10 ЮЛ/ФЛ
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11 150102 Пластмасови опаковки 10 ЮЛ/ФЛ

12 150110*
Опаковки, съдържащи

остатъци от опасни вещества
или замърсени с опасни

вещества
10 ЮЛ/ФЛ

13 160303* Неорганични отпадъци,
съдържащи опасни вещества 10 ЮЛ/ФЛ

14 160305* Органични отпадъци,
съдържащи опасни вещества 10 ЮЛ/ФЛ

15 160506*
Лабораторни  химикали

,състоящи се от или
съдържащи опасни вещества,

включително смеси от
лабораторни химикали

10 ЮЛ/ФЛ

16 180101 Остри инструменти (с
изключение на 18 01 03) 100 ЮЛ/ФЛ

17 180102

Телесни части и органи,
включително контейнери за
пренасяне и съхранение на

кръв (с изключение на 18 01 03)
100 ЮЛ/ФЛ

18 180103*
Отпадъци, чието събиране и

обезвреждане e обект на
специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции

300 ЮЛ/ФЛ
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19 180104

Отпадъци, чието събиране и
обезвреждане не e обект на

специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции
(например превръзки, гипсови

отливки, спално бельо, облекло
за еднократна употреба,

200 ЮЛ/ФЛ

20 180106* химикали, състоящи се от или
съдържащи опасни вещества 10 ЮЛ/ФЛ

21 180107 химикали различни от
упоменатите в 18 01 06 10 ЮЛ/ФЛ

22 180108* Цитотоксични и цитостатични
лекарствени продукти 10 ЮЛ/ФЛ

23 180109
Лекарствени продукти,

различни от упоменатите в 18
01 08

10 ЮЛ/ФЛ

24 180110* Амалгамни отпадъци от
зъболечението 1 ЮЛ/ФЛ

25 180201 Остри инструменти (с
изключение на 18 02 02) 10 ЮЛ/ФЛ

26 180202*
Отпадъци, чието събиране и

обезвреждане е обект на
специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции

20 ЮЛ/ФЛ
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27 180203
Отпадъци, чието събиране и
обезвреждане не е обект на

специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции

20 ЮЛ/ФЛ

28 180205* химикали, състоящи се от или
съдържащи опасни вещества 10 ЮЛ/ФЛ

29 180206 химикали , различни от
упоменатите в 18 02 05 10 ЮЛ/ФЛ

30 180207* Цитотоксични и цитостатични
лекарствени продукти 10 ЮЛ/ФЛ

31 180208
Лекарствени продукти,

различни от упоменатите в 18
02 07

10 ЮЛ/ФЛ

32 200110 Облекла 50 ЮЛ/ФЛ

33 200117* Фотографски химични
вещества и смеси 10 ЮЛ/ФЛ

34 200121* Луминисцентни тръби и други
отпадъци, съдържащи живак 10 ЮЛ/ФЛ
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35 200125 Хранителни масла и мазнини 50 ЮЛ/ФЛ

36 200126* Масло и мазнини, различни от
упоменатите в 20 01 25 50 ЮЛ/ФЛ

37 200127*
Бои, мастила, лепила/адхезиви

и смоли, съдържащи опасни
вещества

10 ЮЛ/ФЛ

38 200128
Бои, мастила, лепила/адхезиви

и смоли, различни от
упоменатите в 20 01 27

10 ЮЛ/ФЛ

39 200129* Перилни и почистващи смеси,
съдържащи опасни вещества 50 ЮЛ/ФЛ

40 200131* Цитотоксични и цитостатични
лекарствени продукти 10 ЮЛ/ФЛ

41 200132
Лекарствени продукти,

различни от упоменатите в 20
01 31

10 ЮЛ/ФЛ

42 200399 Битови отпадъци, неупоменати
другаде 100 ЮЛ/ФЛ

Забележки:
1. В колона 1 и 2 се попълват код и наименование на отпадъците съгласно Наредбата по чл. 3
от ЗУО за класификация на отпадъците.
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II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе, железопътен транспорт, транспортни
средства във водни обекти) и модел, марка, регистрационен номер на превозните средства

Модел Регистрационен номерМарка№

1 ФОЛКСВАГЕН КАДИ 371 М 828
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,

V. Други условия

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.
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.
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.
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 в Национална информационна система "Отпадъци" (НИСО).
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.

/име и фамилия/

Решението  може  да  се  обжалва  чрез  директора  на  РИОСВ  пред  министъра  на
околната среда и водите или пред Административен съд, гр.
по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Забележка:  Полетата  и  точките,  които  не  се  отнасят  до  съответното  дружество  не  се  попълват  и  се
заличават от разрешението и при необходимост точките се преномерират. Заличават се и всички забележки.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА

Ивилина Станева
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