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

РЕШЕНИЕ

№ 13-РД-466-00 от 20.03.2019 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със
заявления с вх. № КОС-21-5949 от 30.11.2018 г. и вх. № КОС-21-5949(2) от 11.01.2019 г.

ОТКАЗВАМ
РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
на
”АГЛИКА ТРЕЙД” ООД
ЕИК: 200813618
седалище и адрес на управлението: област Велико Търново, община Велико Търново, гр.
Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 73 А;
лице, управляващо/представляващо /едноличния търговец (лице за контакти): Юлиян
Петков Петков;
служ. тел.: 0892233472; 0894467988;
факс: 0454 423 16;
електронна поща: office.tvarditza@aglika.bg
поради следните причини:
1.
Неспазване изискванията на ЗУО и/или подзаконовите нормативни актове по
прилагането му:
1. В РИОСВ - Стара Загора е постъпило и разгледано заявление с вх. № КОС-215949/30.11.2018 г. от фирма „АГЛИКА ТРЕЙД” ООД, гр. Велико Търново с ЕИК: 200813618
за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на
дейности по третиране на отпадъци на площадка с местонахождение: община Сливен, гр.
Твърдица, УПИ XI-432, кв. 95. В заявлението са костатирани следните нередности:
- Подаденото заявление по ЗУО не е по образец № 1, съгласно чл. 78, ал. 3 от ЗУО,
утвърден със заповед на министъра на околната среда и водите, в който е изписан изричен текст
„Заявявам на основание чл. 78, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) да се
извърши регистрация по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и да ми се издаде регистрационен документ”.
Завлението заедно със съпътстващата го документация не е приложено на технически носител,
съгласно чл. 78, ал. 5 от ЗУО;

- В колона 2 към таблица 1.2 в част т. I „извършване на дейности по третиране”, не е
посочено наименованието на отпадъка, съгласно Приложение № 1, към чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1,
т. 1 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците. В колона 3 към таблица 1.2 в част т. I
„извършване на дейности по третиране”, не са посочени дейностите по третиране на отпадъци
със съответният код, съгласно приложение № 2, към §, т. 13 от допълнителните разпоредби на
ЗУО.
- Към заявлението не е представено решение по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за
опазване на околната среда, и/или решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват за дейността или свързаните с
дейността намерения и обекти за изгаряне на отпадъци с код 03 01 05- трици, талаш, изрезки,
парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01
05, предвид описаните в т. II „методи технологии за третиране на отпадъците и капацитет на
съоръженията”. В стартиралата процедура по Глава VI, раздел III от ЗООС се касае за
оползотворяване- предварително обработване на дървесни отпадъци, производство на пелети и
изгарянето им, но не и за и изгаряне на отпадъци с код 03 01 05;
- В подаденото в РИОСВ- Стара Загора уведомление за инвестиционно намерение с вх.
№ КОС-01-4684(2)/13.11.2018 г. е посочено, че гореописаните дейности ще се извършват на
площадката на „Аглика” АД, гр. Твърдица ПИ с идентифиактор № 72165.505.2213, а в
подаденото заявление по ЗУО е заявено че дейностите ще се извършват на площадка с
местонахождение: гр. Твърдица, УПИ XI-432, кв. 95. Без да е конкретзирано точното
местоположение и площ на площадката за третиране на отпадъци в посоченият парцел.
На основание чл. 78, ал. 9 от ЗУО до АГЛИКА ТРЕЙД” ООД е изпратено с писмо изх.
№ КОС-21-5949(1) от 07.12.2018 г., в което са описани всички нередности и пропуски по
преписката и е указан срока за отстраняване им.
Писмото е получено на 12.12.2018 г., видно от известие за доставяне № ИД PS 6000
01AW2M I на "Български пощи" ЕАД.
2. На 11.01.2019 г. в РИОСВ - Стара Загора с писмо, вх. № КОС-21-5949(2) е представено
заявление от фирма „АГЛИКА ТРЕЙД” ООД, гр. Велико Търново по образец № 1, съгласно
чл. 78, ал. 3 от ЗУО в което са заявени дейности по изгаряне на два вида отпадъци с код и
наименование: 03 01 05- трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени
плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 05 и 19 12 07 - дървесина, различна от
упоменатата в 19 12 06.
3. На 12.01.2019 г. след направена справка в деловодната система се установи, че
уведомление за инвестиционно намерение по реда на глава VI, раздел III oт Закона за опазване
на околната среда от фирма „АГЛИКА ТРЕЙД” ООД, гр. Велико Търново за дейностите по
изгаряне на гореописаните отпадъци не е представено в РИОСВ - Стара Загора.
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4. На основание чл. 78, ал. 9 от ЗУО до АГЛИКА ТРЕЙД” ООД е изпратено с писмо
изх. № КОС-21-5949(3) от 25.01.2019 г., в което са описани всички нередности и пропуски по
преписката и е указан срока за отстраняване им.
Писмото е получено на 09.02.2019 г., видно от известие за доставяне № ИД PS 6000
01COWQ M на "Български пощи" ЕАД.
5. На 10.03.2019 г. след направена справка в деловодната система се установи, че
уведомление за инвестиционно намерение по реда на глава VI, раздел III oт Закона за опазване
на околната среда от фирма „АГЛИКА ТРЕЙД” ООД, гр. Велико Търново за дейностите по
изгаряне на гореописаните отпадъци не е представено в РИОСВ - Стара Загора.
Нередовностите не са отстранени в указания срок, което е абсолютна предпоставка
за отказ за издаване на регистрационен документ.
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната
среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на
административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора
Съгласували:
Христина Петрова
Директор Дирекция К и ПД
Инж. Диана Вълканова
Началник КОС
Ивилина Станева
Главен юрисконсулт
Изготвил:
Павлина Петкова
Гл. експерт в направление УООП
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Съгласувал:
Христина Петрова
Директор на Дирекция К и ПД
Изготвил:
Лина Петкова
гл. експерт УООП
16.04.2018г.
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