
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

 Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора 
        

 

 
                                                           РЕШЕНИЕ 
 
                                                  № 13-ДО-528-00 от 03.04.2017 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 № 1576 от 22.03.2017 г. и коригирано заявление№ 1576 от 
30.03.2017 г. 

 
 
 

 РАЗРЕШАВАМ 
 

на 
 

                                                       

„ЕНЕРГОИМПОРТ - ЕКСПОРТ” ООД 
 

ЕИК: 123005064  

седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара 

Загора,  

ул. „Св. Княз Борис” № 93, ет.8, офис 9 

лице, управляващо дружеството:  инж. Петко Димитров Михайлов 

служ. тел.: 042/ 604839;  

факс: 042/604839; 

 
 

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

 
1. Площадки: 

 
С местонахождение: разположени на територия, контролирана от РИОСВ – Стара Загора, с 
местонахождение област Стара Загора (община Братя Даскалови, община Гурково, община 
Гълъбово, община Казанлък, община Мъглиж, община Николаево, община Опан, община 
Павел баня, община Раднево, община Стара Загора, община Чирпан), област Сливен 
(община Нова Загора, община Сливен, община Твърдица), област Ямбол (община Болярово, 
община Елхово, община Стралджа, община Тунджа, община Ямбол) и област Хасково 
(община Тополовград). 
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1.1 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната 
таблица: 

Вид на отпадъка 1 Произход 
Код Наименование 

Дейности, 
кодове 2 
 

Колич
ество 
(т./г.) 

 
   
№ 

1 2 3 4 5 

  1 
13 03 07 * нехлорирани 

изолационни и 
топлопредаващи 
масла на минерална 
основа.  
(трансформаторни 
масла) 
 

 R 9- Повторно 
рафиниране на масла 
и др.повторна 
употреба 

200 от физически и 
юридически лица, 
регистрирани по 
ТЗ 

2 13 02 05 * нехлорирани 
моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа 
 (турбини масла ) 
 

R 9- Повторно 
рафиниране на масла 
и др.повторна 
употреба 

200 от физически и 
юридически лица, 
регистрирани по 
ТЗ 

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръженията на площадките:  
Използване на системата за вакуумно пречистване и филтриране на трансформаторно и 
турбинно масло. Инсталацията е мобилена, тип ZYD 2000 – BZ1400  с капацитет на 
пречистване чрез абсорбент – 1400 л/ч и за вакуумно филтриране 200 л/ч. Мобилната система 
заема площ от около 50 кв.м. и се транспортира и разполага на указана от клиента площадка без 
да се налагат извършване на строителни дейности и изграждане на инфраструктура. Основните 
процеси включват: транспорт на системата до съответна работна площадка; разполагане на 
оборудването на площадката; обработка на маслото чрез пречистване през абсорбент и 
вакуумно филтриране на маслото за пълно отстраняване на влага и механични примеси. 
Мобилната система  не се нуждае от водоснабдяване и канализация., като абсорбиращ 
пречистващ елемент ще се ползва силикагел. Генерираните отпадъци - абсорбент, филтърни 
материали, вкл. маслени филтри, кърпи за изтриване и предпазни облекла ще се събират на 
местата на образуване в торби  и поставят в контейнери, след което ще се предават за 
последващо третиране на лицензирани фирми 
Описание на технологичните процеси: Транспорт на инсталацията до указана от Клиента 
работна площадка;  Разполагане на оборудването на площадката; Обработка на маслото чрез 
пречистване през абсорбент;- Вакуумно филтриране на маслото за пълно отстраняване на влага 
и механични примеси. 
 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност в 

съответствие с описаните „Мерки за безопасност и превантивни мерки, които ще се 
предприемат с отпадъците при аварийна ситуация” в  заявлението. 

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, образувани от дейността по повторно 
рафиниране на отработеи масла  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: 
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 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. 

3. Площадките за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 
Дейността с код R 9- Повторно рафиниране на масла и др.повторна употреба,  да се извършва 
на площадки на притежателите на отпадъците, разположени на територията, контролирана от 
РИОСВ –Стара Загора- на следните области и общини: област Стара Загора (община Братя 
Даскалови, община Гурково, община Гълъбово, община Казанлък, община Мъглиж, община 
Николаево, община Опан, община Павел баня, община Раднево, община Стара Загора, община 
Чирпан), област Сливен (община Нова Загора, община Сливен, община Твърдица), област 
Ямбол (община Болярово, община Елхово, община Стралджа, община Тунджа, община Ямбол) 
и област Хасково (община Тополовград). 

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на описаните в точка ІІ. Mетоди и 
технологии за третиране на отпадъците . 
Дейността повторно рафиниране на масла и др. повторна употреба  (обозначена с код R 9, 
съгласно Приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците) да се извършва само с 
видовете отпадъци, посочени в настоящето разрешение на основание писмен договор с 
притежателя на отпадъците/ възложителя на дейността. След сключването на договор  да се 
уведоми РИОСВ – Стара Загора за местоположението на конкретната площадка, на която ще се 
извършва повторно рафиниране на маслата и планирания срок за извършване на дейността. 
Копия от договорите да бъдат представяни в РИОСВ – Стара Загора в 7-дневен срок от 
подписването.  

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба №1/ 
2014г  за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.). Да се води заверена от РИОСВ 
отчетна книга по приложение № 4 от Наредба № 1/2014г. 
6. Договорите, сключвани с лицата, на чиито площадки ще бъдат извършвани дейностите, да 
съдържат информация на кого е отговорността за окончателното предаване на отпадъците, 
образувани след рафинирането на отработените масла за обезвреждане и срока в който трябва 
да бъде извършено. Предаването и приемането  на  отпадъци да се извършва само въз основа на 
договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително по 
ЗООС със съответния код дейност по обезвреждане за съответните кодове отпадъци. Копия и 
от двата вида договори ( с притежателите на отработените масла и с лица, на които ще се 
предават отпадъците, образувани от дейността рафиниране на отработени масла) да се 
представят в РИОСВ-Стара Загора преди започване на дейностите. 

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

 
 
 
 
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
Директор на РИОСВ - Стара Загора 
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Съгласувал: 
Христина Петрова 
Директор Дирекция „КПД” 
 
Изготвил : 
Лина Петкова 
главен експерт в направление «УООП» 
  
03.04.2017г 
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