
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - Пловдив

РЕПIЕННЕ
No: 09-ДО-722-02 от 25 Ноември 2009 г.

Във връзка със заявление М УО-1286/05.11.2009г. г.

и на основание чл. 45, ал. 1т: от Закона за управление на отпадъците,

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ
както следва: Исканите изменения и/или допълнения са необходими поради
следните причини: ЕИзменението и допълнението се изразява във включването
на нови отпадъци от група 18.02, отпадъци с код 20.01.31*, 20.01.32, 16.03.03* и
16.03.05* съгласно Наредба 3/2004г. за класификацията на отпадъците, както и
изменение на количествата на някой от отпадъците упоментати във вече
издаденото разрешение.

за срок от 25 Ноември 2009 г. до 10 Май 2013 г.

на: ,,хОСВИТАЛ'~, код БУЛСТАТ: 200074322,
с адрес на управлението: област: Пловдив, община: Пловдив, гр. Пловдив, район:
"Северен ", ул.(бул.): "Белград" М: 2, бл.: -, вх. -, ет: -, ап. -

с лице, отговорно за управлението: Владимир Сашов Симеонов, адрес: област:
Пловдив, община: Пловдив, гр. Пловдив, район: Северен, ул. (бул.): "Белград", М: 2, бл.:
-, вх.: -, ет. -, ап. -, сл. тел. 0884 333 993, факс - 0884333 993 -

Т: Да извършва дейности по: T-Трансnортиране;ВрС-Временно Съхраняване; на
отпадъци на обекти:

1. Площадка М 1 с местонахождение: гр. (с.): Пловдив, област: Пловдив, община:
Пловдив, ул. "Околовръстен nът"-Прослав, м.Прослав, р-н ,,запад", М: -, парцел М: -,
планоснимачен М: -, други описателни данни, когато имотът е извън регулация:
"ХОСВИТАЛ''АД упражнява дейност на територията на площадка с
местонахождение: Площадка 1: област Пловдив, община Пловдив, гр.Пловдив, р-н
"Запад ", база околоввръстен път Прослав, м.Прослав. Тя е оградена с осигурена
денонощна охрана. Изградени са комуникационни връзки и инфраструктурата на
nлощадката. Обособени са складови помещения за събиране и временно съхраняване
на отпадъците.

На посочената площадка да се извършват дейностите по
T-Трансnортиране;ВрС-Временно Съхраняване; на отпадъците, посочени в
таблицата:



J{g Вид на отпадъна Дейности, Количество Произход Състав и
Код Наименование кодо.е (годишно) свойства
1 2 3 4 5 6

1. 1501 01 хартиени и картонени опаковки Т 1.000 тон От опакав- Целулоза
вре ки на ле-

карствени
средства

2. 15 01 02 пластмасови опаковки Т 1.000 тон От опакое- Полимери
вре ки на ле-

карствени
средства

3. 1603 03 " неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещес Т 5 тон от дей- ни
тва вре ността опасни

4. 1" 03 05 " органични отпадъци, съдържащи опасни вещест- вре 5 тон От дей- ни
ва ността опасни

5. 180101 остри инструменти (с изключение на 18 01 03) Т 0.300 тон Игли от Метали
вре спринцовки

и системи,
резци

6. 180102 телесни части и органи, включително банки за Т 10 тон От манипу- Биологични от-
кръв и кръвни продукти (с изключение на 1801 вре лационни и падъци, телес-
03) др. ни части и

плаценти
7. 180103 • отпадъци, чието събиране и обезвреждане е Т 30 тон От меди- ни

обект на специални изисквания, с оглед предотв- вре цински ма- Замърсени,
ратяване на инфекции ниnулации опасни

8. 180104 отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е Т 2.000 тон От меди- Неопасни
обект на специални изисквания, с оглед предотв- вре цинските
ратяване на инфекции (например превръзки, гип- заведения
сови отливки, спално бельо, облекло за еднокрит-
на уnотреба, памперси)

9. 1801 06 • химични lIещества и препарати, състоящи се от, Т 1.000 тон От меди- ни
или съдържащи опасни вещества вре цинските Химични ве-

заведения щества/
опасни/в разно
родни опаковки
/стъкло и поли
мерul

10. 18 01 07 химични вещества и препарати, различни от Т 1.000 тон От меди- Химични ве-
упоменатите в 18 01 06 вре цинските ществи/нео-

заведения пасни/ в разно-
родни опаковки
/стькло и поли
мерul

11. 18 01 08 " цитотоксични и цитостатични лекарстеени Т 1.000 тон От меди- ни
продукти вре цинските Негодни за

заведения уnотреба/
оnаснuI

п: 180i'jГ··- лекарстесни nродукти, различни от уnоменати- Т 1.000 тон От меди- Негодни за
те в18 0108 вре цинските уnотреба/

заведения неопасни/
13. 180110 " амалгамни отпадъци от зъбопечението Т 0.100 тон От стома- ни

вре тологията Амалгама
14. 180201 остри инструменти (с изключение на 18 02 02) Т 1 тон От дей- метали

вре ността

15. 180202 " отпадъци, чието събиране и обезвреждане е Т 1 тон От дей- ни
обект на специални изисквания, с оглед предотв- вре ността замърсени с
ратяване на инфекции опасни вещест-

ва
16. 180203 отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е Т 0.500 тон От дей- Целулоза

обект на специални изисквания, с оглед предотв- вре ността
ратяване на инфекции

~/. 180205 • химични вещества и препарати, състоящи се от, Т 0.300 тон От дей- ни
или съдържащи опасни вещества вре ността Замърсени с

опасни вещест-
.а

118. 180206 химични вещества и препарати, различни от Т 15 тон От дей- неоnасен
упоменатите в 18 02 05 вре ността
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Дейности, Количество Произход Състав иNr Вид на отнадька
Код Наименование кодове (годишно) свойства
1 2 3 " 5 б

19. 180207 • цитотоксични ицитостатични лекарствени Т 2 тон от дей- ни
продукти вре ността опасен

20. 180208 лекарствени продукти, различни от упоменати- Т 1 тон От дей- неонасен
те,18 02 07 вре ността

21. 200121 • флуоресцент1fU тръби и други отпадъци, сьдьр- вре 0.001 тон При подмя- Нб
жащи живак на Н7

ни
Съдържат жи-
,ак

~2. 200131 • цитотоксични и цитостатични лекарствени Т 5 тон от дей- ни
продукти вре ността оnасии

123. 200132 лекарствени продукти, различни от уnоменати- Т 5 тон от дей- неоnасии
те,20 01 31 вре ността

~4. 200301 смесени битови отпадъци вре 0.700 тон От битова- Хранителни и
та дейност смет

Н14· Екотоксични - вещества и смеси, които представляват или могат да представляват незабавен или със закъснение риск
зо еди" или повече компоненти на околната среда.
Н7 - Каниерогенни - вещества и смеси, които при вдишване или поглъщане или при проникване през кожатамогат да предиз-
~uка", рок или да повишат неговото възникване (Едно или повече вещества, се определят като каниерогенни (категория 1или 2)
при обща концентрация i 0,1 %.);

Нб - Токсични - вещества и смеси (включително силна токсични вещества и смеси), които при вдишване или погпъщане или
при проникване през кожата могат да предизвикат сериозен (остър или хроничен) риск за здравето и дори и смърт;

вре - Временно съхр анявдне е дейност, свързана СЪС складирането на отпадъците на площадки при мястото на образу,ането
им или със събирането им на площадки за срок не по-дълъг от: а) три години при последващо предаване за оползотворяване б)
една година при послвдващо предаване за обезвреждане:
т - Транспортиране е превозът на отпадъци, включително сьпьтстващите го дейности по товарене, претоварване и разтовар-
ване, когато се извършва от оператора като самостоятелна дейност

Решението на Директора на РНОСВ гр Пловдив може да се обжалва пред
министъра на околната среда и водите по реда на Закона за административното
производство в 7-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА еносв гр. Пловдив


