
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

                                       гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143 
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail:office@stz.riew.e-gov.bg   

 

Изх. № КОС-21-851 

гр. Стара Загора, 10.03.2015 г. 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13-РД-257-01 от  10.03.2015 г. 

 
На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 

във връзка със заявление № 851 от 04.03.2015 г. и заявление с № 916 от 09.03.2015г. 
 

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ 

                                                                                                                           

регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ №  13 – РД – 257 - 00 от 

25.02.2014 г. 

 

на   

 

        “АНБОР-76” ЕООД 
 

 

ЕИК: 202895592  

седалище и адрес на управлението: ЯМБОЛ, община ,ЯМБОЛ, гр.ЯМБОЛ.…, район 

ЗЛАТЕН РОГ, бл. 16., вх.А, ет. 2, ап.6 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти): Ангел Георгиев Ангелов 

служ. тел.:  0898538684 

 

 

както следва: 

 

 І.Регистрират се следните промени:  

 

А. Добавя се  нова площадка: 

  

Площадка № 2 

 

1.1   С местонахождение: област Сливен, община Сливен, гр.Сливен, планоснимачен  

№67338.605.323, кв. „Индустриален” с площ 1000 кв.м. и начин на трайно ползване: за 

друг вид производствен, складов обект. 

 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:riosvsz@stz.bg


 

 

1.2.Видът (кодът и наименованието),количеството,произходът на отпадъците и дейностите               

по третиране са посочени в следната таблица. 

 

 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности, 

кодове 2, 3 

 

Количес

тво 

(тон/год.

) 

Произход 

 Код Наименован

ие 

 

1 2 3 4 5 

1 15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически и 

юридически лица 

2 15 01 02 Пластмасови  

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически и 

юридически лица 

3 15 01 03 Опаковки от 

дървесни 

материали 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически и 

юридически лица 

4 15 01 07 Стъклени 

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически и 

юридически лица 

 

 
II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрация №  13 – РД – 257- 00 от 25.02.2014 г. 

по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и издавам следния регистрационен документ:  

 

 

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

 

 

1. Площадка № 1 с местонахождение: обл. Ямбол, общ. Ямбол, гр. Ямбол, кв. „Индустриален” 

№ 3,УПИ № 87374.518.43 с площ 1000 кв. м. 

 



 

1.2.Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности, 

кодове 2, 3 

 

Колич

ество 

(тон/го

д.) 

Произход 

Код Наименова

ние 

1 2 3 4 5 

1 15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически 

и юридически 

лица 

2 15 01 02 Пластмасови  

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически 

и юридически 

лица 

3 15 01 03 Опаковки от 

дървесни 

материали 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически 

и юридически 

лица 

4 15 01 07 Стъклени 

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да е 

от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически 

и юридически 

лица 

 

 

 

 

 

 

 

2. Площадка № 2 с местонахождение: област Сливен, община Сливен, гр.Сливен 

планоснимачен  №67338.605.323, кв. „Индустриален” с площ 1000 кв.м. 

 

 

 

 



2.1 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности, 

кодове 2, 3 

 

Количе

ство 

(тон/год

.) 

Произход 

Код Наименовани

е 

 

1 2 3 4 5 

1 15 01 01 Хартиени и 

картонени 

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да 

е от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически и 

юридически лица 

2 15 01 02 Пластмасови  

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да 

е от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически и 

юридически лица 

3 15 01 03 Опаковки от 

дървесни 

материали 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и 

да е от операциите по 

оползотворяване от R1 

до R12 

2000 От физически и 

юридически лица 

4 15 01 07 Стъклени 

опаковки 

R12 – предварително 

третиране 

(сортиране,балиране) 

R13 – Съхраняване до 

извършване на която и да 

е от операциите по 

оползотворяване от R1 до 

R12 

2000 От физически и 

юридически лица 

 

I. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 

капацитет на съоръженията:  

 

 На Площадка № 1, с местонахождение: обл. Ямбол, гр. Ямбол,кв. „Индустриален” № 

3,УПИ № 87374.518.43 и Площадка № 2 с местонахождение: гр.Сливен, област Сливен, 

община Сливен, планоснимачен  №67338.605.323, кв. „Индустриален” с площ 1000 кв.м 

да се извършват следните дейности: 

-съхранение и предварителна обработка на (ръчно сортиране,пресоване,балиране посредством 

хидравлична преса и трошене на стъклените отпадъци,трошене при необходимост на 

стъклените и дървените опаковки) пластмасови,хартиени,стъклени и дървени опаковки. 

-видовете отпадъци да са на обособени и обозначени сектори на площадката до предаването им 

за последващо третиране на фирми притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

-контролното измерване на отпадъците да се извършва с механичен кантар. 

 



 

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци. 

 

1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение 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: 

 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. 

2.Площадката за третиране на отпадъци да е с изградена непропусклива повърхност, оградена 

и обозначена. 

3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Да се спазват изискванията на ЗУО, Наредбата за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци и  съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от 

ЗУО. 

4. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат съответните 

мерки за почистването и от натрупаните отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ-Ст.Загора. 

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на  НАРЕДБА 

№ 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

 

РУМЯНА ДИМИТРОВА 

И.Д. Директор на РИОСВ-Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.2014 г.  

на Министъра на околната среда и водите / 

 

 

 

 
 

 


