РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - МОНТАНА

РЕШЕНИЕ
№ 06-ДО-359-00 от 14.05.2014 г.
На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № 4788 от 27.12.2013 г.
на

„ТЪРГОВСКА И ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ” АД
ЕИК: 175357379
седалище и адрес на управлението: област София (столица), община Столична, гр. София
1784, район Младост, бул.”Андрей Ляпчев” №51, ет. 3, офис 309
лице управляващо дружеството: Тодор Костадинов Николов
служ. тел.: 0887 361 829
лице за контакти: Тодор Костадинов Николов
електронна поща: office@ttcbg.eu , t.nikolov@ttcbg.eu
A. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка №1:
1.1 С местонахождение: с. Сланотрън, област Видин, община Видин, УПИ I-000098,
местност „Излаз” по плана на община Видин с площ 22,679 дка.
1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
№

1.

Вид на отпадъка
Код
Наименование

Дейности,
кодове

Количество
(тон/г.)

Произход

1

2

3

4

5

16 01 03

Излезли от
употреба гуми

R1 – Използване на отпадъците
предимно като гориво или друг
начин за получаване на енергия
R12 – Размяна на отпадъци за
подлагане на някоя от дейностите
с кодове R1 - R11(сортиране);
R13 - Съхраняване на отпадъци до
извършването
на
някоя
от
дейностите с кодове R1 -R12, с
изключение
на
временното
съхраняване на отпадъците на
площадката на образуване до
събирането им;

20 000

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

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-МОНТАНА
инж. ЛЮБОМИР ИВАНОВ
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