
 

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-РД-470-01  от  26.06.2019 г. 
 

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във 
връзка със заявление № КОС-21-2593/04.06.2019 г. и писмо  № КОС-04-006639(1) /21.06.2019 г. 
 

 ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ 
регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ 

№ 13-РД-470-00  от  05.04.2019 г. 
 

на 
 

„БГ РЕЦИКЛИНГ” ЕООД 
 
ЕИК: 204912453 

седалище и адрес на управлението: Област София, община Столична, гр. София, район 

Красно село, п.код 1612,  Ж. К. „Хиподрума”, Емине 2, ап. Офис 2 

лице, управляващо/представляващо дружеството/: Даниел Шопов- управител,  

тел: 0878484848, pribor@mail.bg 

 
І. Регистрират се следните промени: 
А.  Добавя се  нова площадка № 2 с местонахождение: гр. Казанлък, община Казанлък, област 
Стара Загора, имот 35167.504.7025, площ 9 031кв.м. 
 
Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 
по третиране са посочени в следната таблица: 
№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  
Количест

во 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4  
1. 19 12 04 Пластмаса и 

каучук 
R5 - Рециклиране или 
възстановяване на други 
неорганични материали 
R13 – Съхраняване до извършване 
на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

30 000 От 
юридически 
лица 

2. 19 12 09 Минерали 
(например 
пясък, 
камъни) 

R5 - Рециклиране или 
възстановяване на други 
неорганични материали 
R13 – Съхраняване до извършване 
на която и да е от операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

50 000  От 
юридически 
лица 
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Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрационен документ № 13-РД-470-00  от  05.04.2019 г.  и 
издавам следния регистрационен документ:  
 
II. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 

 
1. Площадка № 1: 

1.1 С местонахождение: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора, 
площадка съставена от имоти с идентификатори 68850.523.5538, 68850.523.5539, 
68850.523.5541, 68850.523.5542  с площ 7 802 кв.м. 

1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по 
третиране: 

№ Вид на отпадъка  Дейности по 
кодове  

 

Количе
ство 
(т/г.) 

Произход 
 Код Наименовани

е 
 

1 2 3 4 5 
1. 10 03 05 Отпадъчен 

алуминиев 
оксид 

R5 - Рециклиране или 
възстановяване на други 
неорганични материали 
R13 – Съхраняване до 
извършване на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 

20 000 От юридически 
лица 

2. 19 12 09 Минерали 
(например 
пясък, 
камъни) 

R5 - Рециклиране или 
възстановяване на други 
неорганични материали 
R13 – Съхраняване до 
извършване на която и да е от 
операциите по оползотворяване 
от R1 до R12 

50 000  От юридически 
лица 

 
2. Площадка № 2 

2.1. С местонахождение: гр. Казанлък, община Казанлък, област Ст. Загора, имот 
35167.504.7025, площ 9 031кв.м. 

2.2. Вид  (код и наименование), количество,  произход  на  отпадъците  и  дейностите по  
третиране: 
 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности по 
кодове  

 

Количе
ство 
(т/г.) 

Произход 
 Код Наименование  

1 2 3 4 5 
1. 19 12 04 Пластмаса и 

каучук 
R5 - Рециклиране или 
възстановяване на други 
неорганични материали 
R13 – Съхраняване до 
извършване на която и да е от 
операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

30 000 От юридически 
лица 
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2. 19 12 09 Минерали 
(например 
пясък, камъни) 

R5 - Рециклиране или 
възстановяване на други 
неорганични материали 
R13 – Съхраняване до 
извършване на която и да е от 
операциите по 
оползотворяване от R1 до R12 

50 000  От юридически 
лица 

 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръжението  
Инсталацията за производство на бетонови смеси на площадка Стара Загора е съществуващ 
бетонов център с производствен капацитет 60 куб.м. на час. Технологично се предвижда да се 
влагат минерали /например пясък, камъни/ в количество до 50 000 т./год. и отпадъчен 
алуминиев оксид до 20 000 т./год. Начинът на  оползотворяване ще се извършва, чрез 
изпълнение на технологични рецепти, разработени от Xproducts Deutschland GmbH, смесване на 
горе-посочените отпадъци с избрани добавки за превръщане на материала в използваеми 
строителни продукти. Производството на бетонови продукти /смеси изделия от бетон/ ще се 
извършва по класическа технология, с прилагане на иновативни методи при добавянето на горе-
цитираните, които се явяват подобрители за крайните качества на произвежданите продукти. 
Добавянето на алуминиеви оксиди към  производството на бетонови изделия и смеси, 
увеличава температурната устойчивост и здравина. При производството на бетонови смеси и 
изделия ще се прилага сертификация и изпитвания на крайния продукт.  
Инсталацията за производство на бетонови смеси на площадка Казанлък е съществуващ 
бетонов център с производствен капацитет до 100 т./час. Технологично се предвижда да се 
влагат отпадъчена пластмаса и каучук до 30 000 т./год. и  минерали /например пясък, камъни/ в 
количество до 50 000 т./год. Отпадъчната пластмаса и каучук ще се доставят в готов вид за  
влагането им в бетоновата смес. Начинът на  оползотворяване на отпадъците ще се извършва, 
чрез изпълнение на технологични рецепти със смесване на горе-посочените отпадъци и 
производство на бетонови смеси и изделия. Ще се прилага сертификация и изпитвания на 
крайния продукт.  
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;  
2.  Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания: 
2.1. Да e разположенa на територия за производствени или складови дейности с изградена 
непропусклива повърхност.  
2.2. Да е обозначена с ясни надписи за предназначението си, вида на отпадъците, които се 
третират. 
2.3. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до 
предаването им на други фирми за последващо третиране; 
2.4. Да е оборудвана с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на 
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 
2.5.  Да е пожарообезопасена чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители; 
2.6. Да разполага с налични количества абсорбенти (дървени стърготини, пясък и др.), 
използвани за ограничаване на евентуални разливи; 
2.7.  Да е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманите отпадъци или договор за 
ползване на такава;  
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2.8.  Дейностите, които се осъществяват на площадката да не увреждат човешкото здраве и да 
не се използват вредни за околната среда методи на третиране.  
2.9.  Всички генерирани от дейността на площадката отпадъци да се събират, съхраняват 
и третират разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и 
характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за 
третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ, бр. 29/1999 г./.  
2.10.  Забранява се: 
   - смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 
   - смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни отпадъци; 
   - нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за 
разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход и характерни свойства, 
както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение по Закона за 
управление на отпадъците; 
   - нерегламентираното изхвърляне и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на 
отпадъците от дейността. 
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 .  
4.  При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат съответните 
мерки за почистването на натрупаните отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ-Стара 
Загора. 
5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 1 
от 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. При извършване на дейности по 
оползотворяване да се води отчетна книга, съгласно образец по Приложение № 4 от Наредбата. 
6. Да се осъществява контрол на доставяните отпадъци, преди влагането им за оползотворяване  
по отношение на съдържание на вредни примеси (документи за произход, извършени 
изпитвания, декларации за съответствие на отпадъка с разрешените в настоящия документ 
кодове) . 
7. При производство на бетонови смеси с вложени отпадъци да се представи в РИОСВ-Стара 
Загора писмена информация отговарят ли на националните стандарти за използването им в 
строителството с копия на съответните удостоверителни документи (резултатите от изпитвания, 
протоколи, заключение и др.) 

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. 
 
 
 
 
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
Директор на РИОСВ - Стара Загора 
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