
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

РЕШЕНИЕ

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ г.от

00359

,ап.

Стара Загора

на:

електронна поща:

, район

Казанлък

Мария  Найденова

, бл. ,ет.,вх.

служ. тел:

,
Казанлък

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

, община

,ул.(бул.)

седалище и адрес на управление:

ЕИК/ЕГН:

АВТО-БАЗА ЧЕРГАНОВО ЕООД

203500888

гр. , №ул.Н.Петков 35

област

факс:

11.07.202213-РД-00000628-00

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 020110 Метални отпадъци 200 Извън бита

2 130205*
Нехлорирани моторни,

смазочни и масла за зъбни
предавки на минерална основа

5 Извън бита
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3 150104 Метални опаковки 500 Извън бита

4 160103 Излезли от употреба гуми 500 Извън бита

5 160104* Излезли от употреба превозни
средства 1000 Извън бита

6 160106
Излезли от употреба превозни
средства, които не съдържат

течности или други опасни
компоненти

1000 Извън бита

7 160107* Маслени филтри 5 Извън бита

8 160113* Спирачни течности 2 Извън бита

9 160114* Антифризни течности,
съдържащи опасни вещества 2 Извън бита

10 160117 Черни метали 1000 Извън бита
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11 160118 Цветни метали 200 Извън бита

12 160119 Пластмаси 10 Извън бита

13 160120 Стъкло 20 Извън бита

14 160601* Оловни акумулаторни батерии 20 Извън бита

15 170405 Чугун и стомана 300 Извън бита

16 191001 Отпадъци от чугун и стомана 300 Извън бита

17 191002 Отпадъци от цветни метали 100 Извън бита

18 191202 Черни метали 500 Извън бита
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19 191203 Цветни метали 200 Извън бита

20 200136

Излязло от употреба
електрическо и електронно

оборудване, различно от
упоменатото в 20 01 21 и 20 01

23 и 20 01 35

50 Извън бита

21 200140 Метали 500 Извън бита

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.

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 ИВЕКО 65 Ц 18 Д СТ 7706 РС
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

(поставят се при необходимост и по преценка)

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.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. СТАРА ЗАГОРА

СТАРА ЗАГОРА

Диана Искрева-Идиго
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/име и фамилия/
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.
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