Образец № 1
Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО

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

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) и във връзка със заявление № О-492 от 21.12.2015 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 14 – РД – 160 - 00 от 29.12.2015 г.

на ,,Ултрамекс” ЕООД
ЕИК: 115551779
седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община, Пловдив, гр. Пловдив,
ул. „Кичево“, № 76 .
лице, управляващо/представляващо дружеството: Атанас Урджанов - Управител
лице за контакт: Дойчин Тодоров - Еколог
служ. тел.: 032/606 421
факс: 032/280 239
електронна поща: dtodorov@bella.bg

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1.

Площадка № 1:
1.1 С местонахождение: гр. Хасково, община Хасково, област Хасково, ,,Източна
индустриална зона” , ПИ № 77195.731.122 и ПИ № 77195.731.123 .
1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по
третиране:
1

Вид на отпадъка

1

Код

Наименование

1

2

1

02 03 01

Утайки от измиване,
почистване, белене,
центрофугиране и
сепариране/
разделяне

2

02 03 04

Материали, негодни
за консумация или
преработване

3

02 03 99

Отпадъци,
неупоменати
другаде

№

Дейности по
кодове

Количест
во
(тон/год.)

Произход

3

4

5

150

От
производствена
дейност;
От физически и
юридически
лица.

60

От физически и
юридически
лица.

60

От физически и
юридически
лица.

R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво
или друг начин за получаване на енергия.
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.
R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво
или друг начин за получаване на енергия.
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.
R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво
или друг начин за получаване на енергия.
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.

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и
капацитет на съоръженията
(описват се конкретните методи и технологии за третиране на отпадъците и се посочва видът и
капацитетът на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците за всяка площадка по отделно)

Производственият отпадък с код 020301-Утайки от измиване, почистване, белене,
центрофугиране и сепариране/разделяне, се формира при нормалната дейност на
предприятието, а именно производството на рафинирани и нерафинирани масла. Този
отпадък, използван като гориво, се доставя и от други търговски дружества. Като гориво
дружеството е предвидило да получава при необходимост и отпадъци с кодове 020304 Материали, негодни за консумация или преработване и 020399 - Отпадъци, неупоменати
другаде.
Описаните производствени отпадъци, генерирани при производствената дейност на
предприятието или доставени от други търговски дружества, се използват като гориво в
котел позициониран на площадката на „Ултрамекс“ ЕООД в гр. Хасково.
Видът на котела в който се изгарят отпадъците е ПКМ 2,5 (рег. № Hs-ПК-0108). Той е с
номинална мощност (капацитет) от 2,5 т/час пара. Разхода на гориво е 250 кг/час. Парата от
котела се включва в производствения цикъл в пресов цех за добив на нерафинирано
слънчогледово масло.
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
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