РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
РЕШЕНИЕ
№ 13 - РД – 215 - 02 от 19.06.2020 г.
На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във
връзка със заявлениe с вх. № КОС - 21- 3045 от 12.06.2020 г.
ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ
регистрация по чл. 35,ал. 3 и 5 от Закона за управление на отпадъците и
Регистрационен документ № 13-РД–215-01 от 08.04.2020 г.
на
„АРСЕНАЛ” АД
ЕИК: 833067612
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора община, Казанлък гр. Казанлък, ул.
„Розова долина” № 100
лице, управляващо/ представляващо дружеството/ едноличния търговец (лице за
контакти): Николай Христов Ибушев – изпълнителен директор
служ. тел.: 0431/ 6-33-22
факс: 0431/ 6-33-22
електронна поща: arsenal@arsenal-bg.com
както следва:
I.

Регистрират се следните промени:
1. Добавят се нови отпадъци:
1.1
Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за
които се кандидатства са посочени в следната таблица:

№
1.

Код

1
04 02 10

Вид на отпадъка 1
Наименование
2
Органични материи от природни
суровини
(напр. мазнини, восъци).

Количество
(тон/год.)
3
5

Произход
4
- Съхранявани на склад
до изтичане срока на
годност.
- Производствена
дейност

2.

3.

4.
5.
6.

II.

08 01 11*

08 04 09*

12 01 12*
20 01 10
20 01 39

Отпадъчни бои и лакове,
съдържащи органични
разтворители или други опасни
вещества.
Отпадъчни лепила/адхезиви и
уплътняващи материали,
съдържащи органични
разтворители или други опасни
вещества
Отработени восъци и смазки.
Облекла
Пластмаси

Производствена дейност
30
Производствена дейност
20
5
3
3

Производствена дейност
Бракувани след употреба
Опаковъчна дейност и
доставка на материали

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

I. 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

1.

1
03 03 99

2.

04 02 09

3.

04 02 10

Вид на отпадъка
Наименование
2
Отпадъци, неупоменати другаде
(целулозен прах и къси целулозни
влакна)
Отпадъци от смесени материали
(импрегниран текстил, еластомер,
пластомер)
Органични материи от природни
суровини
(напр. мазнини, восъци).

Количество
(тон/год.)
3
160
25

5

4.

06 13 02 *

Отработен активен въглен (с
изключение на 06 07 02)

5.

08 01 11*

200
0,8

7.

10 09 03

Отпадъчни бои и лакове,
съдържащи органични разтворители
или други опасни вещества.
Отпадъчни лепила/адхезиви и
уплътняващи материали,
съдържащи органични разтворители
или други опасни вещества
Шлака от пещи

8.

11 03 01*

Отпадъци, съдържащи цианиди

6.

08 04 09*
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0,5

30
20

Произход
4
Технологичен
Производство на
шивашки и сарашки
изделия
- Съхранявани на
склад до изтичане
срока на годност.
- Производствена
дейност
Отпадъчен продукт от
обработка на
отпадъчни води
Производствена
дейност
Производствена
дейност
Производство на
чугунени изделия
Технологичен

2

9.

12 01 01

Стърготини, стружки и изрезки от
черни метали
Прах и частици от черни метали
Стърготини, стружки и изрезки от
цветни метали
Стърготини, стружки и изрезки от
пластмаси

10.
11.

12 01 02
12 01 03

12.

12 01 05

13.

12 01 12*

Отработени восъци и смазки.

14.

13 01 13*

Други хидравлични масла

15.

13 02 05*

16.

15 01 02

Нехлорирани моторни, смазочни и
масла за зъбни предавки на
минерална основа
Пластмасови опаковки

17.

15 01 04

Метални опаковки

18.

15 01 10*

19.

15 02 02*

20.

16 02 16

21.

16 06 01*

Опаковки, съдържащи остатъци от
опасни вещества или замърсени с
опасни вещества
Абсорбенти, филтърни материали
(включително маслени филтри,
неупоменати другаде), кърпи,
парцали за изтриване и предпазни
облекла, замърсени с опасни
вещества
Компоненти, отстранени от излязло
от употреба оборудване, различно
от упоменати с код 16 02 15
Оловни акумулаторни батерии

22.

16 07 08*

23.

17 01 07

24.

17 05 04

25.

17 09 04

26.

19 02 05*

3 500
15
180
10

5
0,5
15
10
20
20,098

Отпадъци, съдържащи масла и
нефтопродукти
смеси от бетон, тухли, керемиди,
плочки и керамични изделия,
различни от упоменатите в 17 01 06
почва и камъни, различни от
упоменатите в 17 05 03
смесени отпадъци от строителство и
събаряне, различни от упоменатите
в 17 09 01, 17 09 02
и 17 09 03
Утайки от физикохимично
обработване, съдържащи опасни
вещества
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1

Студена обработка на
метали
Технологичен
Студена обработка на
метали
Обработка на
пластмаси,
екструдиране на
детайли
Производствена
дейност
Технологичен
Ремонти, смяна на
масло от вани за
обезмасляване
Доставка на суровини
и материали
Доставка на суровини
и материали
Технологичен и
доставка на суровини
и материали
Производствена
дейност

20

Ремонт и поддръжка
на осветителни
инсталации
Подмяна на
акумулаторни батерии
на ел. кари и
автомобили
При продължително
съхранение на мазут
Ремонт на сгради

20

Земни изкопи

20

Строителство и
събаряне

130

Физикохимично
обработване на
производствени
отпадъчни води

5

20

3

27.

20 01 01

Хартия и картон

28.
29.

20 01 02
20 01 10

Стъкло
Облекла

5
3

30.

20 01 21*

Флуоресцентни тръби и други
отпадъци, съдържащи живак

1

31.

20 01 39

Пластмаси

3

100

Канцеларска и
опаковъчна дейност и
доставка на материали
Ремонт на сгради
Бракувани след
употреба
Ремонт и поддръжка
на осветителни
инсталации
Опаковъчна дейност и
доставка на материали

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

Марка

Модел

Мерцедес
Мерцедес
Ман
Ман
Ман
Ман
Ман
Ман
Волво

Актрос
Актрос
ТГЛ 12.180 БЛ
ТГЛ 8.180 ББ
ТГЛ 12.180 БЛ
ТГХ 18.440 БЛС
ТГЛ 8.180 ББ
ТГС 18.360 БЛ
ФЛ 614

Регистрационен
номер
СТ 9516 АР
СТ 9804 АР
СТ 8980 ВН
СТ 2979 ВР
СТ 1828 ВТ
СТ 5043 ВС
СТ 2878 ВР
СТ 3191 ВТ
СТ 1828 СН

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.
V. Други условия
1. Да се транспортират разрешените видове отпадъци с технически изправни автомобили при
спазване на чл. 29 от ЗУО и Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО и разпоредбите на Наредбата за
изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с
ПМС 53/99г. (обн., ДВ, бр.29/ 99г.). 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.
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2. 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.

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ-Стара Загора

Съгласували:
Христина Петрова, директор на дирекция „К и ПД”……………….дата:…..…….2020 г.
инж. Диана Вълканова, началник отдел „КОС“……..……….дата………….2020 г.
Изготвил: инж. Ралица Танчева, младши експерт, УООП……..……….дата…………2020 г.
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