
 

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,      
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,  

       www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg   

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13-ДО-519-01 от 04.04.2017 г. 
 

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), (Обн. 
ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г.) и на основание чл. 73 и § 65. ал. 3 от Предходни и заключителни 

разпоредби на ЗУО и писмо с Вх. № 113 от 27.03.2017 г. 
 

ИЗМЕНЯМ СЛУЖЕБНО 
 

 Решение № 13-ДО-519-00 от 22.07.2015 г. 
 

на  
 

                                                      „ЕКО ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ” ООД 

 
 
ЕИК: 201224494 

седалище и адрес на управлението: гр. София, ул. „Антон П. Чехов“ № 3 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Никола Георгиев Матров 

служ. тел.: 02/872 07 47 

факс: 02/872 05 12 

електронна поща: sales.ecotradingltdbg@gmail.com 

 
 
I. Разрешават се следните промени: 
 
А. Изключват се дейностите със следните отпадъци: 16 01 04*; 16 01 06; 16 01 07*; 16 01 08*; 
16 01 11*; 16 16 01 12; 16 01 13*; 16 01 14*; 16 01 15; 16 01 16; 16 01 19; 16 01 20; 16 01 21*; 16 02 
11*; 16 02 12*; 16 02 13*; 16 02 14; 20 01 21*; 20 01 23*; 20 01 35; 20 01 36  на площадка № 1 
 
1.1. С местонахождение: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, местност: 

“Вадата“ в землището на града, поземлен имот с идентификатор № 68850.112.5 по плана на 
града, с обща площ 3363 кв. м. 

 
 
 
Във връзка с т. I изменям разрешение № 13-ДО-519-00 от 22.07.2015 г. и издавам следното 
разрешение:  
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II. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 

1. Площадка № 1: 
 
1.1. С местонахождение: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара Загора, местност: 
“Вадата“ в землището на града, поземлен имот с идентификатор № 68850.112.5 по плана на града, 
с обща площ 3363 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 Произход 

Код Наименование 

Дейности, 
кодове 2 
 

Коли
честв

о 
(т./г.) 

 

   
№ 

1 2 3 4 5 
1 02 01 04 Отпадъци от 

пластмаса / с 
изключение на 
опаковки/  

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им; 
R12- Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – сортиране, балиране/ 

2 От физически  и  
юридически лица  
 

2 03 03 08 Отпадъци от 
сортиране на хартия и 
картон, 
предназначении за 
рециклиране 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

2 От физически  и  
юридически лица   
Отпадъци от 
производство и 
преработване на 
целулоза, хартия и 
картон 

3 07 02 13 Отпадъци от 
пластмаси 

R13 -Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им; 
R12- Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – сортиране, балиране/ 

2 От физически  и  
юридически лица   
Отпадъци от 
производство,формули
ране, доставяне и 
употреба на пластмаси, 
синтетичен каучук и 
изкуствени влакна 

4 12 01 05 Стърготини, стружки 
и изрезки от 
пластмаса 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
 

2 От физически  и  
юридически лица   
Отпадъци от 
формоване, физична и 
механична  
повърхностна 
обработка  на метали и 
пластмаси 

5 12 01 13 Отпадъци от 
заваряване 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
 

5 От физически  и  
юридически лица   
Отпадъци от 
формоване, физична и 
механична  
повърхностна 
обработка  на метали и 
пластмаси 
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6 13 01 10* Нехлорирани 
хидравлични масла на 
минерална основа* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 От физически и 
юридически лица 

7 13 01 11* Синтетични 
хидравлични масла* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 
 

От физически и 
юридически лица 

8 13 01 13* Други хидравлични 
масла* 

R-13 Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 
 

От физически и 
юридически лица 

9 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

20 
 

От физически и 
юридически лица 

10 13 02 06* Синтетични моторни 
и смазочни масла и 
масла за зъбни 
предавки* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 От физически и 
юридически лица 

11 13 02 08* Други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки* 

R-13 Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
 

2 От физически и 
юридически лица 

12 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 
топлопредаващи 
масла на минерална 
основа* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

0,100 От физически и 
юридически лица 
 

13 13 03 10* Други изолационни и 
топлопредаващи 
масла* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

0,100 От физически и 
юридически лица 
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14 13 05 03* Утайки от 
маслоуловителни 
шахти (колектори)* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 
 

100 От физически и 
юридически лица 
Отпадъци от маслено-
водна сепарация  
 

15 15 01 01 Хартиени и картонени 
опаковки 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R-12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – сортиране, балиране/ 

100 От физически и  
юридически лица  
Опаковки  
(включително разделно 
събирани отпадъчни 
опаковки от бита) 
 

16 15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R-12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – сортиране, балиране/ 

100 От физически и  
юридически лица  
Опаковки  
(включително разделно 
събирани отпадъчни 
опаковки от бита) 
 

17 15 01 03 Опаковки от дървесни 
материали 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

100 От физически и  
юридически лица  
Опаковки  
(включително разделно 
събирани отпадъчни 
опаковки от бита) 
 

18 15 01 04 Метални опаковки R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R-12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – сортиране, балиране/ 

1000 От физически и  
юридически лица  
Опаковки  
(включително разделно 
събирани отпадъчни 
опаковки от бита) 
 

19 15 01 06 Смесени опаковки R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R-12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – балиране/ 

50 
 

От физически и  
юридически лица  
Опаковки  
(включително разделно 
събирани отпадъчни 
опаковки от бита) 
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20 15 01 07 Стъклени опаковки R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R-12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – сортиране/ 

50 
 

От физически и  
юридически лица  
Опаковки  
(включително разделно 
събирани отпадъчни 
опаковки от бита) 
 

21 15 01 10* Опаковки, замърсени 
с опасни вещества 

R13– съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

 
 
 
2 

От физически и 
юридически лица 

22 15 02 02 * Абсорбенти, 
филтърни материали 
(вкл.маслени филтри, 
неупоменати другаде) 
кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества* 

R 13  - съхраняване на отпадъците 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R1- R 12, с 
изключение на временното 
съхраняване на  отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
 

5 От физически и 
юридически лица. 

23 16 01 03 Излезли от употреба 
гуми 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им  

1000 От физически и  
юридически лица   
 

24 16 01 22 Компоненти, 
неупоменати другаде 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им  

10 От физически и  
юридически лица 

25 16 06 01* Оловни акумулаторни 
батерии* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им  

200 От физически и  
юридически лица,  
вкл. от дейностите по 
разкомплектоване на 
ИУМПС на 
площадката  
 

26 16 06 02* Ni-Cd батерии* R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им  

10 От физически и  
юридически лица  

27 16 06 03* Живак-съдържащи 
батерии* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им  

0,100 От физически и  
юридически лица  
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28 16 06 04 Алкални батерии (с 
изключение на 16 06 
03) 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им  

5 От физически и  
юридически лица  

29 16 06 05 Други батерии и 
акумулатори 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им  

5 От физически и  
юридически лица  

30 17 02 03 Пластмаса R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 
R-12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – сортиране, балиране/ 

5 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
строителство и 
събаряне (включително 
почва, изкопана от 
замърсени места) 
 
 

31 17 04 09* Метални отпадъци, 
замърсени с опасни 
вещества* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 

30 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
строителство и 
събаряне (включително 
почва, изкопана от 
замърсени места) 

32 17 06 04 Изолационни 
материали, различни 
от упоменатите в 17 
06 01 и 17 06 03 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 

20 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
строителство и 
събаряне (включително 
почва, изкопана от 
замърсени места) 

33 17 06 05* Строителни 
материали, 
съдържащи азбест* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 
 

20 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
строителство и 
събаряне (включително 
почва, изкопана от 
замърсени места) 
 

34 17 09 04 Смесени отпадъци от 
строителство и 
събаряне, различни от 
упоменатите в 17 09 
01, 17 09 02 и 17 09 03 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 

50 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
строителство и 
събаряне (включително 
почва, изкопана от 
замърсени места) 

35 19 11 01* Отработени 
филтруващи глини* 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 

50 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
регенeриране на масла 
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36 19 12 01 Хартия и картон R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R12- Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11  
/Пр. Обр. – балиране/ 

50 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
механично третиране 
на отпадъци (например 
сортиране, трошене, 
уплътняване, 
пелетизиран),неупомен
ати другаде  
 
 

37 19 12 04 Пластмаса и каучук R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R-12 Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – балиране / 

10 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
механично третиране 
на отпадъци (например 
сортиране, трошене, 
уплътняване, 
пелетизиран), 
неупоменати другаде  
 

38 19 12 05 Стъкло R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

10 От физически и  
юридически лица 
Отпадъци от 
механично третиране 
на отпадъци (например 
сортиране, трошене, 
уплътняване, 
пелетизиран), 
неупоменати другаде  

39 20 01 01 Хартия и картон R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R12- Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Пр. Обр. – балиране / 

100 От физически и  
юридически лица 
Разделно събрани - от 
бита  
 

40 20 01 02 Стъкло R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 

20 От физически и  
юридически лица 
Разделно събрани - от 
бита  
 

41 20 01 33* Батерии и 
акумулатори, 
включени в 
160601,160602 или 
160603 както и 
несортирани батерии 
и акумулатори, 
съдържащи такива 
батерии 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R12 – размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от 
дейностите по R1- R11 
/ Пр. Обр. – сортиране/ 

5 От физически и  
юридически лица 
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42 20 01 34 Батерии и 
акумулатори, 
различни от 
упоменатите в 20 01 
33 

R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R12 – размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от 
дейностите по R1- R11 
/Пр. Обр. – сортиране/ 

5 От физически и  
юридически лица  

43 20 01 39 Пластмаси R13- Съхраняване на отпадъци 
до извършването на някоя от 
дейностите с кодове /R1 - R12/, с 
изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им 
R12 – размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от 
дейностите по R1- R11 
/Пр. Обр. – сортиране, балиране/ 

10 От физически и  
юридически лица 
Разделно събрани –  
от бита  
 

 

1.2.1. Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 
ще се третират: 

 
Код на отпадъка 

съгласно 
Наредбата по чл. 3 

от ЗУО 

Автомобилни  
батерии и 

акумулатори 

Индустриални 
батерии и 

акумулатори 

Портативни  
батерии и акумулатори 

1 2 3 4 
 16 06 01* x x x 
 16 06 02* x x x 
 16 06 03* x x x 
16 06 04 x x x 
16 06 05 x x x 

  20 01 33* x x x 
 20 01 34 x x x 

 

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на 
съоръженията на площадките:  
             Дейности с НУБА: Разделното събиране на отпадъците от НУБА, сортиране и 
съхраняване по видове на обособените сектори на площадката до предаването им за последващо 
третиране на фирми притежаващи разрешително по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително. 
Съхраняване на НУБА се извършва в затворени контейнери или закрити складове, устойчиви на 
киселини, разположени върху бетонирана площ под навес или на закрито, където има поставен 
съд с пясък при евентуални разливи. 
Дейности с Опаковки: Събиране  и  съхранение  на разрешените по площадки видове опаковки. 
Да се извършва сортиране и при необходимост пресоване и балиране, преди предаването им за 
последващо третиране на отпадъци подлежащи на предварителна обработка.  
Всички отпадъци, които се събират на площадката се съхраняват 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, 
приета с ПМС 53/99 г. / ДВ бр. 29/ 1999 г./.  
Налични съоръжения на площадката: 

1. Багер “Фукс МХЛ 340“ 
2. Мобилна преса ЛЕФОРТ 450 с капацитет 6 тона/ час; 
3. Мобилна балировачка MTS капацитет 2 тона /  час; 
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4. Дробилка за пластмаса веспа 35/40VGA с капацитет 3 тона/ час; 
5. Автомобилна везна – 40 тонна; 
6. Инвентар за огнево рязане; 

 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци: 
1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 

превантивните мерки в съответствие с документацията, приложена към заявлението. 
2. 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, като: 
 разрешение за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО или комплексно разрешително 

по Закона за опазване на околната среда 
 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. 

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
3.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:  
Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови дейности с 
устройствен план (ОУП, ПУП, др.) 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.  
3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ (Прилож. 4) 
НАРЕДБАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ, ПРИЕТА С ПМС 53/99 г. / ДВ БР. 29/ 1999 г./.  
4.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ  (Прилож. 4) 
НАРЕДБАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ, ПРИЕТА С ПМС 53/99 г. / ДВ БР. 29/ 1999 г./. 
5. При закриването на площадката/те и прекратяването на дейността да се предприемат 
съответните мерки за почистването им от приетите видове отпадъци и писмено да се уведоми  
РИОСВ-Стара Загора. 
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 
1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ. бр.51/ 20.06.2014 г.) 
 
7. Други условия:  
7.1.  Да не се съхраняват над 50 тона общо количество опасни отпадъци на определена 
площадка в един и същ момент от време. Опасните отпадъци, събрани  от  контрагентите да 
се  завеждат в отчетните книги и своевременно да се експедират за последващо 
оползотворяване или рециклиране. Съхранението на опасни отпадъци над това количество, 
попада в обхвата на  т. 5.5 от Приложение № 4  към чл. 117, ал.1 от Закона за опазване на 
околната среда и  подлежи на издаване на комплексно разрешително. 
 
7.2  В срок до  04.06.2016 г. да се освободи площадка № 1 с местоположение: област Стара 
Загора, община Стара Загора, гр. СтараЗагора, местност “Вадата“ в землището на града, поземлен 
имот с идентификатор № 68850.112.5 по плана на града, с обща площ 3363 кв. м. от съхраняваните 
количества ИУЕЕО и ИУМПС и компоненти от тях. 
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Съхраняваните количества отпадъци да се предадат на лица, притежаващи документ по чл. 35 от 
ЗУО или комплексно разрешително за дейности с такива видове отпадъци  и  писмено да се 
уведоми РИОСВ-Стара Загора за предприетите действия. 
7.3 На площадката да не се извършват дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), 
излезли от употреба моторни превозни стрдства (ИУМПС), излязло от употрба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО) и дейности по разглобяване на употребявани автомобилни 
компоненти или на цели автомобили с цел получаване на части, детайли и вещества с 
последващото им съхранение и/ или продажба.  
 
 

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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