
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-21-5586 

гр.Ст.Загора, 06.11.2015 г. 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13-РД-207- 02 от 06.11.2015 г. 

 
 

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

(ЗУО) и във връзка със заявление № 5586 от 02.11.2015 г.  
 

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

                          регистрацията по чл. 35, ал.5 от ЗУО и Регистрационен документ 

№ 13-РД-207-01 от 15.04.2014 г. 

 

на 

 

 

„EСКОМ” ООД 

 

 

 

ЕИК:  128579274 

седалище и адрес на управлението: област Ямбол , община Ямбол, гр. Ямбол , ул. (бул.) 

Г.С.Раковски , № 1А, ап. 406 

лице, управляващо дружеството: Калин Киров 

служ. тел.: 046/663670 

електронна поща: escom@dir.bg; office@ecoenergybg.eu  

 

 

както следва: 

 

 

I. Регистрират се следните промени: 

 

1. Промяна на количествата на вече разрешени отпадъци и добавяне на нов отпадък. 

 

1.1 Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за които се 

кандидатства са посочени в следната таблица: 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:riosvsz@stz.bg
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№ Вид на отпадъка 1 Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 

4 02 01 06 животински изпражнения, урина и тор 

(включително използвана слама), 

отпадъчни води, разделно събирани и 

пречиствани извън мястото на 

образуването им 

2 500,00 От физически и 

юридически лица 

6 02 03 04 материали, негодни за консумация или 

преработване 

1800,00 От физически и 

юридически лица 

9 19 12 12 други отпадъци (включително смеси от 

материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 

12 11 

250,00 От физически и 

юридически лица 

 
2. Премахване на вече разрешени отпадъци с код и наименование, както следва: 

 

- 02 01 01- утайки от измиване и почистване 

- 02 01 02- отпадъци от животински тъкани 

- 02 01 03- отпадъци от растителни тъкани 

- 02 01 07- отпадъци от горското стопанство 

- 02 04 99- отпадъци, неупоменати другаде 

- 19 06 99- отпадъци, неупоменати другаде 

- 20 01 08- биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене 

- 20 02 01- биоразградими отпадъци 

 

3. Добавят се нови превозни средства: 

 

№ 

 

Марка Модел Регистрационен 

номер 

1.  Мерцедес Актрос У 0039 ЕК 

2.  Мерцедес Актрос У 4715 АС 

3.  Мерцедес Актрос У 5854 ЕЕ 

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрационен документ № 13-РД-207-01 от 

15.04.2014 г.  и издавам следния регистрационен документ:  

 

 

І. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в 

съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на 

отпадъците, посочени в таблицата: 

 

№ Вид на отпадъка  Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 

1 02 01 06 Животински изпражнения, урина тор 

(вкл. Използвана слама), отпадъчни води 

разделно събирани и пречиствани извън 

мястото на образуването им 

2 500,00 От физически и 

юридически лица 

2 02 02 02 Отпадъци от животински тъкани 10,00 От физически и 

юридически лица 

3 02 02 03 Материали, негодни за консумация или 

преработване 

20,00 От физически и 

юридически лица 



4 02 02 99 Отпадъци, неупоменати другаде 5,00 От физически и 

юридически лица 

5 02 03 01 Утайки от измиване, почистване, белене, 

центрофугиране и сепариране/разделяне 

5,00 От физически и 

юридически лица 

6 02 03 04 Материали, негодни за консумация или 

преработване 

1800,00 От физически и 

юридически лица 

7 02 03 99 Отпадъци, неупоменати другаде 15,00 От физически и 

юридически лица 

8 02 05 01 Материали, негодни за консумация или 

преработване 

200,00 От физически и 

юридически лица 

9 02 05 99 Отпадъци, неупоменати другаде 50,00 От физически и 

юридически лица 

10 02 06 01 Материали, негодни за консумация или 

преработване 

920,00 От физически и 

юридически лица 

11 02 06 99 Отпадъци, неупоменати другаде 20,00 От физически и 

юридически лица 

12 02 07 02 Отпадъци от алкохолна дестилация 80,00 От физически и 

юридически лица 

13 02 07 99 Отпадъци, неупоменати другаде 40,00 От физически и 

юридически лица 

14 19 06 05 Течности от анаеробно разграждане на 

животински и растителни отпадъци 

3000,00 От физически и 

юридически лица 

15 19 06 06 Остатъци от анаеробно разграждане на 

животински и растителни отпадъци 

500,00 От физически и 

юридически лица 

16 19 12 12 други отпадъци (включително смеси от 

материали) от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 

12 11 

250,00 От физически и 

юридически лица 

 

 

III. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе, железопътен транспорт, 

транспортни средства във водни обекти) и модел, марка, регистрационен номер на 

превозните средства: 

 

№ 

 

Марка Модел Регистрационен 

номер 

1.  МАН 18.284 У 8102 АН 

2.  МЕРЦЕДЕС АКТРОС У 0570 АК 

3.  МЕРЦЕДЕС АКТРОС У 0039 АВ 

4.  МЕРЦЕДЕС АКТРОС У 4715 АН 

5.  МЕРЦЕДЕС АКТРОС У 5672 АМ 

6.  МЕРЦЕДЕС АКТРОС У 5219 ЕЕ 

7.  МЕРЦЕДЕС АКТРОС У 5183ЕЕ 

8.  МЕРЦЕДЕС АКТРОС У 9670 ЕЕ 

9.  МЕРЦЕДЕС АКТРОС У 5854 ЕЕ 

 

 

IV. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на чл. 29 

от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО 

V. 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. 

 

VI. Други условия :  

Да се транспортират разрешените видове отпадъци с технически изправни  автомобили  

при спазване на чл. 29, ал.5 от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО и разпоредбите на 

Наредбата за изискванията за  третиране и транспортиране на производствени и на опасни 

отпадъци, приета с ПМС 53/99г. (обн., ДВ, бр.29/99г.). Да се изготвя, съхранява и представя на 

контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от 

сертификат за товара (отпадъка) или съпроводителен документ. 

 

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.    

 
 

 

 
 

ХРИСТИНА ПЕТРОВА 

За Директор на РИОСВ - Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-08-169/11.09.2015 г.  

на директора на РИОСВ - Стара Загора/ 

 

 

 
 

 


