
 

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 

        териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

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-21-3293  
 
гр. Стара Загора, 15.07.2016 г. 
 
 
 
                                                             РЕШЕНИЕ 
 

На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3  от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № 3293 от 28.06.2016 г.  

 

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 
 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 
№ 13-РД-362-00 от 14.07.2016 г. 

 
 

                                                                         на   
 

„НЕНОВСКИ-2015” ЕООД  
 

ЕИК: 203370067  

седалище и адрес на управлението: област Сливен, община Сливен, гр. Сливен, местност 

„Бадемлика” № 741,  

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

контакти): Васил Стефанов Неновски- Управител, 

служ. тел.: 0897/90 56 55 

 

І. Да извършват дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 
  1. Площадка № 1: 
 
1.1. С местонахождение: гр. Сливен, Община Сливен, Област Сливен, ПИ с идентификатор 
67338.60.4 в м. „Дебелата кория”, землището на гр. Сливен, с площ 5000 кв. м. 

 
 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
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1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности по 
кодове  

 

Количест
во 

(тон/год.) 

Произход 
 Код Наименование 

1 2 3 4 5 
1 17 01 01 Бетон R 13-Съхраняване на 

отпадъците; 
R 12 -Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 
 
 
 
 

От физически и 
юридически лица 

 

2 17 01 02 Тухли R 13-Съхраняване на 
отпадъците; 
R 12 -Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 

 

3 17 01 03 Керемиди, плочки, 
фаянсови и 
керамични изделия 

R 13-Съхраняване на 
отпадъците; 
R 12 -Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 

 

4 17 01 07 Смеси от бетон , 
тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и 
керамични изделия, 
различни от 
упоменатите в 17 01 
06 

R 13-Съхраняване на 
отпадъците; 
R 12 -Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 
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5 17 03 02 Асфалтови смеси, 
съдържащи други 
вещества, различни 
от упоменатите в 17 
03 01 

R 13-Съхраняване 
на отпадъците; 
R 12 - 
Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 

 

6 17 05 04 Почви и камъни, 
различни от 
упоменатите в 17 05 
03 

R 13-Съхраняване 
на отпадъците; 
R 12 - 
Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 

 

7 17 05 06 Изкопни земни маси, 
различни от 
упоменатите в 17 05 
05 

R 13-Съхраняване 
на отпадъците; 
R 12 - 
Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 

 

8 17 05 08 Баластра от релсов 
път, различна от 
упоменатата в 17 05 
07 

R 13-Съхраняване 
на отпадъците; 
R 12 - 
Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 
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9 17 06 04 Изолационни 
материали, различни 
от упоменатите в 17 
06 01 и 17 06 03 

R 13-Съхраняване 
на отпадъците; 
R 12 - 
Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 

 

10 17 08 02 Строителни 
материали на 
основата на гипс, 
различни от 
упоменатите в 17 08 
01  

R 13-Съхраняване 
на отпадъците; 
R 12 - 
Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 

 

11 17 09 04 Смесени отпадъци от 
строителство и 
събаряне, различни 
от упоменатите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 
09 03 

R 13-Съхраняване 
на отпадъците; 
R 12 - 
Предварителна 
обработка 
/сортиране, 
раздробяване, 
натрошаване, 
пресяване/ 
R 5- Рециклиране / 
възстановяване на 
други неорганични 
материали 

3000 
 

От физически и 
юридически лица 

 

ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на 
съоръженията на площадката: 

На площадка № 1 с местонахождение: гр. Сливен, Община Сливен, Област Сливен, ПИ с 
идентификатор 67338.60.4 в м. „Дебелата кория”, землището на гр. Сливен, с площ 5000 кв. м се 
прилагат следните методи и технологии:  
       Строителните отпадъци (СО)- материали от бетонови конструкции, тухли, керамика и други 
отпадъци с неопасен характер се приемат на площадката за рециклиране. Съоръженията за 
третиране на строителните маси са мобилни, с автономно захранване. Общото количество 
отпадъци, които могат да се обработват възлиза на 80 тона/денонощие. Режимът на натоварване на 
съоръженията е около 50 часа/месечно, като съоръженията няма да се натоварват постоянно. За 
претегляне на постъпилите отпадъци на площадката е предвидено да се монтира електронна везна. 
Основните процеси са следните: 
-Предварително раздробяване- предварителното раздробяване се извършва с хидравлична ножица 
или хидравличен чук, които имат за цел редуциране размера на СО, постъпващи в трошачката. То 
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се налага, когато размерът им е по-голям от отвора на трошачката или когато директното 
натрошаване не би било ефективно; 
-Натрошаване- натрошването може да се извърши на няколко стъпки, с оглед оптимизиране на 
технологичните процеси и натовареност на оборудването, постигане на определена зърнометрия на 
рециклирания материал и форма на зърната му. Оборудването е предвидено да се захранва 
автономно; 
-Отстраняване на металите- прилага се за стоманобетонните отпадъци и обикновено се извършва 
след предварителното раздробяване на СО. Целта е да се отстрани армировъчната стомана; 
-Пресяване/фракциониране- пресяването по време на натрошаването се извършва с оглед 
разделянето на СО на фракции, някои от които могат да се подлагат на допълнително натрошаване.       
Пресяването след процеса на натрошаване се нарича фракциониране, тъй като след него 
рециклираният материал е разделен на групи според големината на зърната, т. нар. фракции. Най-
често се използват вибросита, изработени от метални мрежи или от перфорирани плочи. Те могат 
да бъдат интегрирани към трошачките или инсталирани отделно; 
-Вътрешноплощадково транспортиране- осъществява се най-често с товарачи (обикновено челни 
колесни товарачи или багери. Вътрешнозаводското транспортиране включва: 

• Натоварване на строителния материал от зоната за съхранение на отпадъците до 
трошачката; 

• Преместване на раздробения  и сортиран материал до обособените участъци за съхраняване 
на готовата продукция.  
 

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. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

  2.1. Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
   Площадка № 1 да е със следното местонахождение: гр. Сливен, Община Сливен, Област 
Сливен, ПИ с идентификатор 67338.60.4 в м. „Дебелата кория”, землището на гр. Сливен, с площ 
5000 кв. м, обособена за производствени дейности, да е с трайно изградена непропусклива 
повърхност, оградена и обозначена. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените 
сектори, обозначени с табели.  
2.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
- Да e разположенa на територия за производствени или складови дейности.  
- Да са оградени, обозначени, с изградена непропусклива повърхност; 

- отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до 
предаването им на други фирми за последващо третиране; 

-да са с ясни надписи за предназначението им, вида на отпадъците, които се третират в тях, 
фирмата, която я експлоатира, и работното време; 

-да са оборудвани с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на 
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 

-да е пожарно обезопасена  чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители; 

-да  разполага с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на 
евентуални разливи; 

-да е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманите отпадъци или договор за ползване 
на такава;  

Забранява се: 



 6 

 
- смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 
- смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни; 
- 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, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано 
третиране на отпадъците от дейността, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на 
битови отпадъци или отпадъци от опаковки. 
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 
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. 
6. Други условия 
6.1. В срок до 3 (три) дни от пускане  на съоръженията за третиране на отпадъци в експлоатация и 
от монтиране на електронната везна за претегляне на отпадъците на площадката, писмено да се 
уведоми РИОСВ-Стара Загора. 
6.2. В 7 (седем) дневен срок от сключване на договорите за приемане и предаване на отпадъци, 
копия от тях да бъдат представени в РИОСВ-Стара Загора. 
6.3. В едномесечен срок от настъпване на промяна на нормативните изисквания, свързани с 
регистрационния документ, издаден от Директора на РИОСВ-Стара Загора, притежателят му подава 
на хартиен и технически носител или по електронен път заявление за изменение и/или допълнение 
на регистрационен документ заедно със съотвените документи, по чл. 78, ал. 3 и/или 78, ал. 4 от 
ЗУО, удостоверяващи промяната и документите по чл. 78, ал. 4, т. 2 и т. 4 от ЗУО. 
6.4. При извършване на дейностите по съхраняване, предварителна обработка и рециклиране на 
строителните отпадъци да не се допуска замърсяване с прахови емисии извън границите на 
площадката. 
  
 

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.   

 

 

 

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
 
Директор на РИОСВ - Стара Загора 
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