
 

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 - 526 - 01 от 11.06.2021 г. 
 

за отказ от изменение и допълнение на разрешение за дейности с отпадъци 
 

На основание чл. 73, ал. 5, във връзка с чл. 71, ал. 4, т. 6 от Закон за управление на 
отпадъците и във връзка със заявление, вх. № КОС-21-1085 от 17.02.2021 г.   

 
ОТКАЗВАМ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ И/ ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ  

  
на Решение №13-ДО-526-00 от 01.07.2016 г. 

 

на  
 

„МИГ ТРЕЙД ГРУП” ЕООД 
 

ЕИК:175351046 

седалище и адрес на управлението: област София-град, община Столична, град София, 

район Младост, ж. к. „Младост“ 1А,  бл. 551, Вх. 1, ет. 5, ап. 14; 

лице, управляващо/представляващо дружеството/ (лице за контакти):  

Пламен Марков - управител; 

служ. тел.: 0877969997; 

електронна поща: info@migtradebg.com 

поради следните причини: 
  

В РИОСВ-Стара Загора е постъпило заявление за изменение и/ или допълнение на 
разрешение за дейности по третиране на отпадъци, вх. №КОС-21-1085/ 17.02.2021 г. от 
дружеството „МИГ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 175351046, с което е заявено извършване 
на  дейности по размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1- R 
11 с код R 12 и обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или 
подобряващо качествата на околната среда с код R 10 на отпадъци с код: 19 08 05 – „утайки 
от пречистване на отпадъчни води от населените места” в количество 100 000 т/г. на 
територията на област Стара Загора (община Стара Загора, община Опан, община Чирпан, 
община Братя Даскалови, община Раднево, община Гълъбово, община Николаево, община 
Казанлък, община Мъглиж, община Гурково, община Павел баня). 

След разглеждане на заявлението и придружаващите го документи са констатирани 
следните нередовности: 

   1.  Към преписката не е представено Решение по ОВОС или решение, с което е 
преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и/или 

Boris
Textbox



 
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, 

тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447, 
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg 

2 
 

решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие за дейностите по предварителна обработка - R 12 и обработване на земната 
повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда 
– R 10 на отпадъци с код: 19 08 05 – „утайки от пречистване на отпадъчни води от 
населените места” в количество 100 000 т/г.; 

 2.  В подаденото заявление (Образец №3, съгласно чл. 73, ал. 2 и ал. 3 от ЗУО), 
съгласно изискванията чл. 68. ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) не е 
посочено точното местонахождение на площадките за третиране на отпадъците, 
придружени със заверено копие на документ за собственост или копие на договор за наем, 
придружен с документ за собственост. 

 3.  След извършена справка с информационни източници, включително и с 
наличната информация в РИОСВ, ИАОС, годишни отчети предоставени от генераторите на 
утайки от ГПСОВ, се констатира, че заявените от оператора годишни количества утайки с 
код 19 08 05, надвишават, общото количество на образуваните неопасни утайки в страната 
за една календарна година, от което е видно, че е необходимо количествата в подаденото 
заявление да бъдат редуцирани и коректно да бъдат посочени съответните количества 
утайки, които ще бъдат подложени на операция с код R 10 за всяка площадка поотделно.  

Във връзка с гореизложеното на 09.04.2021 г. на управител на дружеството е 
връчено писмо, изх. №КОС-21-1085(1)/ 01.03.2021 г., с което дружеството е информирано, 
че съгласно изискванията на чл. 69, ал. 11, във връзка с ал. 10 от ЗУО е необходимо в срок 
до два месеца от уведомяването да бъдат отстранени гореописаните нередовности.  

 
След направена справка на 11.06.2021 г. в деловодната система на РИОСВ - Стара 

Загора, се установи, че в периода от 10.04.2021 г. до 10.06.2021 г. в РИОСВ-Стара Загора не 
са постъпвали документи от „МИГ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД,  с което не са спазени 
изискванията на чл. 69, ал. 12 от ЗУО - заявителят не е отстранил указаните му 
нередовности или не е предоставил допълнителната информация в срок.  

Съгласно  изискванията на чл. 73, ал. 5, във връзка с чл. 71, ал. 4, т. 6 от ЗУО  
неотстраняването на нередовностите или непредоставянето на допълнителна информация  в 
посочения срок е основание за отказ от изменение и/или допълнение на Решение №13-ДО-
526-00 от 01.07.2016 г. на „МИГ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД. 
 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите или пред съответния Административен съд, по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 
ЗЛАТИ ХРИСТОВ 
Директор на РИОСВ-Стара Загора  
 
Съгласували: 
Директор на Дирекция КОС 
инж. Георги Русев      
 
Таня Иванова 
Началник отдел „КУОПОХВ”  
 
Изготвил: Павлина Петкова  
Гл. експерт в направление УООП  

http://www.stz.riew.gov.bg/
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