
 
 

 
  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, гр.    

Стара Загора 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13- РД- 484- 00 от 14.11.2019 г. 
 

На основание чл. 78, ал. 12, т. 1 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със 
заявление № КОС-21-5336 от 01.11.2019 г.  

 
ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ  

 
на „Трейс- Пътно Строителство“ АД 

ЕИК:.833175762  

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

Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” , № 71,  

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

контакти): Манол Танев Кавръков 

служ. тел.: 0887 49 87 90 

електронна поща: desikostova@tracebg.com 

поради следните причини: 
 1. Неспазване изискванията на ЗУО и/или подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му; 
 В РИОСВ- Стара Загора е подадено заявление от „Трейс- Пътно Строителство“ АД, 
гр. Стара Загора с вх. № КОС-21-5336/01.11.2019 г. за извършване на регистрация и 
издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци. В 
заявлението са посочени дейности по третиране: R 13- съхраняване на отпадъци и R 12- 
размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R 1- R 11) на отпадък с 
код и наименование: 10 05 01- шлаки от първия и втория етап на производство, на площадка 
с местонахождение: с. Воловарово, община Чирпан, УПИ I- 1, в кв. 4 по плана на с. 
Воловарово, община Чирпан, с обща площ на имота 30 660 кв.м., площ на площадката 8000 
кв.м., количество 140 000 (тон./год.).  

Към заявлението съгласно изискванията на чл. 78, ал. 4 от Закона за управление за 
отпадъците (ЗУО) са приложени:  
1. Заверено копие на документ за собственост- нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 188, том 4, рег. № 1498, дело № 507 от 2009 г.; 
2. Документ за местоположението на площадката/площадките: 
а) за площадките по чл. 38, ал. 1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - 
извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, 
че площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1; 
б) за всички останали площадки - оригинал или заверено от компетентен орган копие - 
извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, освен в случаите, когато площадката 
отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1.- скица № 123/30.08.2019 г. от община Чирпан и 
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становище на Главен архитект на община Чирпан с изх. № 63-00-355/04.11.2019 г. за УПИ 
I- 1, кв. 4 по плана на с. Воловарово, общ. Чирпан за село Воловарово (Площадка № 1) 
3.Технически носител, съдържащ настоящото заявление; 
4.Копия от други документи: 

4.1. Декларация от „Трейс- Пътно Строителство“ АД, гр. Стара Загора 
4.2. Справка от търговски регистър и регистър на ЮИЛЦ  
Към III. от заявлението е приложено  становище на Директора на РИОСВ- Стара Загора  

с изх. № КОС 01-4203/09.10.2019 г. 
По скица № 123/30.08.2019 г., издадена от община Чирпан, УПИ I- 1, кв. 4 по плана на 

с. Воловарово, общ. Чирпан (Площадка № 1) е с предназначение асфалтова база. В 
представено в РИОСВ- Стара Загора становище на Главен архитект на община Чирпан с 
изх. № 63-00-355/04.11.2019 г., след направена справка е установено следното: 

1. УПИ I- 1, кв. 4 по плана на с. Воловарово, общ. Чирпан се намира в строителните 
граници на с. Воловарово; 
2. УПИ I- 1 е урбанизиран, отреден за асфалтова база, съгласно Заповед № РД-09-

323/20.11.1998 г.  
3. За село Воловарово няма одобрен Общ Устройствен План и няма действащ план за 

Застрояване.  
4. При промяна на инвестиционните намерения, с дейност различна от отредената, да се 

процедира ПУП-ПРЗ с цел промяна на отреждане и установяване на устройствена зона. 
       Във връзка с чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, 
на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за 
третиране на отпадъци, площадките за третиране на отпадъци се отреждат  с влязъл в 
сила подробен устройствен план (ПУП), изработен и одобрен по реда на глава седма, 
раздел III от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Влезлият в сила ПУП е основание за 
разрешаване на съответните дейности по третиране на отпадъци.  

В конкретния случай от представеното в РИОСВ- Стара Загора становище на Главен 
архитект на община Чирпан е видно, че за горепосочения имот няма изготвен и влязъл в 
сила ПУП и в тази връзка  не следва да бъде  издаден документ по чл. 35 от ЗУО. 

Като второ, съгласно Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които 
трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръженията за третиране на отпадъци, 
на посочената площ на площадката- 8000 кв.м е недопустимо да се приема и съхранява 
прогнозираното количество отпадъци от 140 000 т./год. Заявеното количество  не е 
съобразено с капацитета на площадката, съгласно приложение № 1 към чл. 12 от 
заключителните разпоредби на наредбата.   
 

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 
Директор на РИОСВ-Стара Загора 
 
Съгласувал: 
Инж. Диана Вълканова: 
Началник отдел КОС 
 
Ивилина Станева:  
Главен юрисконсулт 
 
Изготвил: Деница Динева- ст.  експерт в направление УООП 
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