УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БИТОВИ И НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ С ЦЕЛ
ОБЕЗВРЕЖДАНЕ ЧРЕЗ ДЕПОНИРАНЕ В КЛЕТКА 1:
Подаване на Заявление по образец, в Информационен център ( гише 4 или 5) в
сградата на Община Аксаково, с цел подготовка и подписване на договор между
Ползвател и Оператора - Община Аксаково.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. Информация за основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с
т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации
за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, както и придружаваща отпадъците
документация, в съответствие с Комплексно разрешително № 461-Н0/ 2013 г., която
включва:
 данни за притежателите на отпадъците;
 код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение 1 от Наредба 2 за
класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за
класификация на отпадъците;
 произход на отпадъците и процеса, в резултат на които се образуват;
 данни за състава и свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
 описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди
депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо
предварително третиране;
 резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на
критериите за приемане за депониране;
 описание на основния състав на отпадъците;
 количество на отпадъците.
2. Становище, издадено от РИОСВ- Варна, по смисъла на чл. 35, ал. 6 от Наредба №
6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и
Работен лист за класификация на отпадъците, заверен от РИОСВ – Варна;
3. Договор за транспортиране на отпадъци с лице притежаващо разрешителен/
регистрационен документ за дейности по транспортиране на отпадъци и/ или
Разрешителен/ регистрационен документ за дейности по събиране, третиране,
транспортиране на отпадъци;
4. Необходимо условие за подписване на договора е внасяне на парична гаранция по
банкова сметка на Община Аксаково в размер на 10% от стойността на договора.

