РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-205-04 от 09.09.2019 г.
на основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във
връзка със заявление № КОС-21-4163 от 26.08.2019 г.
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ
регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ
№ 13–РД–205–03 от 03.06.2019 г.
на
„ВИДКОМ” АД
ЕИК: 128570861
седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Хан
Кубрат” № 14;
лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Наталия Иванова
Видева;
служ. тел.: 046 66 13 88;
факс: 046 66 14 00;
електронна поща: vidona@mail.bg;
лице за контакт: Тодорка Братанова- 0889 631 692,
І. Регистрират се следните промени:
А. закриват се площадки:
- № 1 с местонахождение: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, кв. Индустриален
планоснимачен № 868/ 17.05.2002 г.;
- № 2 с местонахождение: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, местност ”Чатал могила”
планоснимачен № 000376;

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО № 13-РД205-03 от 03.06.2019 г. и издавам следния регистрационен документ:
A.

Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:
1.1 с местонахождение: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, кв. ул. «Ямболен» № 21, ПИ
№ 87374.519.33.5, с площ 200 кв. м.
1.2.Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
№

Вид на отпадъка 1
Код
Наименование

1

1
15 01 01

2
Хартиени и
картонени
опаковки

2

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3

19 12 01

Хартия и картон

4

19 12 04

Пластмаса и каучук

5

20 01 01

Хартия и картон

6

20 01 39

Пластмаси

Дейности по
кодове 2,3
3
R13 – съхраняване
R12– предварителна
обработка
/сортиране, балиране/
R13 – съхраняване
R12– предварителна
обработка
/сортиране, балиране/
R13 – съхраняване
R12– предварителна
обработка
/сортиране, балиране/
R13 – съхраняване
R12–предварителна
обработка
/сортиране, балиране/
R13 – съхраняване
R12– предварителна
обработка
/сортиране, балиране/
R13 – съхраняване
R12– предварителна
обработка
/сортиране, балиране/

Количест
Произход
во
(тон/год.)
4
5
3000
От физически и
юридически
лица
5000

От физически и
юридически
лица

3000

От физически и
юридически
лица

5000

От физически и
юридически
лица

3000

От физически и
юридически
лица

5000

От физически и
юридически
лица

Б. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и
капацитет на съоръженията:
На Площадка № 1 да се приемат от физически и юридически лица отпадъци от хартия,
картон, пластмаси, пластмасови опаковки и стъкло.
Доставяните отпадъци да се разтоварват на площадката за предварително съхранение, с
осигурен достъп на транспортни средства и техника за извършване на механизирано товарене и
разтоварване.
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При необходимост приетите отпадъци (хартия, картон, пластмаси, пластмасови опаковки)
да се пресоват и балират чрез хидравлична преса (с налягане 9 бара, капацитет 1800-2000 кг. за
8 часа, 100 кг. средно тегло на балата) за постигане на необходимата плътност на балата за
ефективност при транспортиране. Стъклените отпадъци да се трошат при необходимост.
Претеглянето на отпадъците, които постъпват на площадката да се извършва с калиброван
кантар.
На територията на площадката да се извършват дейности по събиране, съхранение и
предварително третиране /сортиране, балиране, трошене/ на пластмасови, хартиени и стъклени
отпадъци и опаковки, формирани от дейността на други физически и/или юридически лица.
Местата и участъците за третиране на отпадъците да са ясно обозначени и отделени от
останалите съоръжения в обекта.
Всички отпадъците да се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин,
съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с
изискванията, поставени в Закона за управление на отпадъците, Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /Приета с ПМС 53/99, обн.
ДВ бр. 29 от 30.03.1999 г./.
На територията на площадките да се извършват следните дейности с отпадъци :
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове/ R 1 - R 11
/сортиране, пресоване, балиране, трошене/.
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R-1 до R
12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на мястото на образуването
им;
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
1.
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.
2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
2.1. Да са разположени на територия за производствени или складови дейности.
2.2. Да са оградени, обозначени, с изградена непропусклива повърхност;
2.3. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до
предаването им на други фирми за последващо третиране;
2.4. Да са с ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях,
фирмата, която я експлоатира, и работното време;
2.5. Да са оборудвани с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;
2.6. Да са пожаро обезопасени чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители;
2.7. Да разполагат с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за
ограничаване на евентуални разливи;
2.8. Да са оборудвани с везна за измерване на теглото на приеманите отпадъци или договор за
ползване на такава;
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2.9. Дейностите, които се осъществяват на площадките за третиране на отпадъци да осигуряват
третиране на отпадъците, което не уврежда човешкото здраве и не използва вредни за околната
среда методи на третиране.
2.10. Всички генерирани от дейността отпадъци да се събират, съхраняват и третират
разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства,
както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и
транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ДВ, бр.29/1999 г./.
Забранява се:
•
смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;
•
смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни;
•
нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за
разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход и характерни свойства,
както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение по Закона за
управление на отпадъците;
•
нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на
нерегламентирано третиране на отпадъците от дейността, в т. ч. изхвърлянето им в
контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.
3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: Да се спазват
изискванията на ЗУО, Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни
отпадъци и съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО.
4. При закриването на площадката/площадките,
прекратяването на дейността да се
предприемат съответните мерки за почистването и от натрупаните отпадъци и писмено да се
уведоми РИОСВ-Стара Загора.
5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на НАРЕДБА №
1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
6. Съхраняваните количества отпадъци от площадки, № 1 с местонахождение: област Ямбол,
община Ямбол, гр. Ямбол, кв. Индустриален планоснимачен № 868/ 17.05.2002 г. и № 2 с
местонахождение: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, местност ”Чатал могила”
планоснимачен № 000376, в срок до 09.10.2019 г. да бъдат предадени на лица, притежаващи
документ по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително за дейности с такива видове
отпадъци, като писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора за извършените действия.
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.
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора
Съгласувал:
Христина Петрова
Директор на Дирекция „К и ПД”
Диана Вълканова
Началник отдел КОС
Изготвил:
Павлина Петкова
гл. експерт в направление УООП
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