
 

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-21-2371  
гр. Стара Загора, 25.05.2016 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 № 2371 от 10.05.2016 г. 

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 

 
№ 13-РД-354-00 от 25.05.2016 г. 

 
                                                                          на   

 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ”НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА 
ИНФРАСТРУКТУРА” 

 
 
 
 
 
ЕИК: 130823243 
седалище и адрес на управлението:  област София, община Сердика, гр. София, бул.”Мария Луиза” 
№ 110 
лице, управляващо/представляващо дружеството/:  инж. Милчо Ламбрев -  Генерален директор на 
ДП”НКЖИ” 
лице за контакти: инж. Весела Михалкова – Ръководител инспекция ”Екология” в ДП”НКЖИ” 
служ. тел.:02/932 39 43, 0887971755 
факс: 02/932 39 43 
електронна поща: v.mihalkova@rail-infra.bg 
 

І. Да извършват дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 
  1. Площадка № 1:  
1.1. С местонахождение: - Монтажно - демонтажна база в  жп  гара с. Безмер, община Тунджа 
област Ямбол 
1.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране: 
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№ Вид на отпадъка  Дейности по 

кодове  
 

К-во 
(тон/г.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 
1 170101 Бетон 

/ траверси/ 
R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 -R 12 
R 12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11  
-  Предварителна обработка 
/трошене/ 

10000  От дейности свързани с 
изпълнението на: 
 - инфраструктурни 
обекти; 
 - ремонт на 
железопътната 
инфраструктурата от 
Компанията. 
 

2 170405 Желязо и 
стомана 

R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 - R 12 

1000  От дейности свързани с 
трошенето на 
стоманобетонните 
траверси 

3 170904 
 

Смесени 
отпадъци от 
строителство и 
събаряне, 
различни от 
упоменатите в 
170901, 170902 
и 170903  

R 13 - Съхраняване на 
отпадъци до извършването на 
някоя от дейностите с кодове 
R 1 - R 12 
R 12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11  
-  Предварителна обработка 
/трошене/ 

 0.5 От дейности свързани с 
изпълнението на: 
 - инфраструктурни 
обекти; 
 - ремонт на 
железопътната 
инфраструктурата от 
Компанията. 

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

На територията на железопътната инфраструктура - Монтажно - демонтажна база в жп гара 
Безмер, област Ямбол, община Тунджа, ще се прилагат следните методи и технологии: 

Строителните отпадъци /СО/ ще се доставят чрез релсови самоходни специализирани машини и ще 
се съхраняват до следващото им третиране. 

Третирането включва предварителна обработка/трошене/. Трошенето ще се осъществява с 
мобилна челюстна трошачка с: 

- висока производителност; 
- високо ефективно директно задвижване, обезпечаващо мощност на трошене при нисък разход 

на гориво; 
- „агресивно трошене” с високо изнесена подвижна челюст, придърпваща материала в 

трошачната камера; 
- хидравлична регулировка на настройките; 
- стъпаловиден вибрационен питател със самопочистваща се секция, сито и подситов шибърен 

механизъм; 
- приемен бункер с хидравлично разгъващи се страници, облицован със стоманена обвивка; 
-  удължен специално конструиран уловител за отделяне/скалпиране на финна фракция 

предотвратяваща задръствания; 
- шаси и рама за веригите с укрепени тежки конструкции за продължителна експлоатация; 
- продуктов гумено-лентов транспортьор; 
- вградена оросителна система за обезпрашаване. 

Претрошената маса ще се влага в обекти на Компанията и ще се предлага, като рециклиран 
строителен 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;  
• 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 отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

  2.1.Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания: 
Да е разположена на територия, обособена за производствена или складова дейност, 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: 
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-Стара Загора. 
5.  Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 
04.06.2014г. 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.    
 
 
 
 
 
 
 
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
Директор на РИОСВ - Стара Загора 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 


	РЕШЕНИЕ

