РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-376-02 от 08.09.2020 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-21-4174/25.08.2020 г.

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ
регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ
№ 13-РД-376-00 от 12.12.2016 г.
на
„ПАНАЙОТОВИ КОНСУЛТ” ООД
ЕИК: 123716892
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък,
ул. „Узана” № 5
лице,

управляващо/представляващо

дружеството (лице за контакти):

Николай

Панайотов–Управител,
лице за контакти: 0431 68057; 043168050; 0889309873;
факс: 043164095
електронна поща: panayotov_ni@abv.bg; panayotova_ki@abv.bg

І. Регистрират се следните промени:
А. Добавя се нова площадка № 2:
1.1. С местонахождение: с. Енина, п. к. 6142, община Казанлък, област Стара Загора,
ул. «Бузлуджански конгрес», поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3179.1, кв. 53 Б,
с площ 189 кв. м. (сграда)

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и
дейностите по третиране са посочени в следната таблица:
№

Вид на отпадъка
Наименование

Код
1

Дейности,
кодове

2

3
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове
от R1 до R12
R3- Рециклиране
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране )
R13 – Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове
от R1 до R12
R3- Рециклиране
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове
от R1 до R12
R3- Рециклиране

1.

12 01 05

Стърготини
стружки, изрезки
от пластмаса

2.

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3.

20 01 39

Пластмаси

Количест
во
(т./год.)
4

Произход

35

От физически и
Юридически лица

10

От физически и
Юридически лица

20

От физически и
Юридически лица

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрационен документ № 13-РД-376-00 от
12.12.2016 г. и издавам следния регистрационен документ:
А. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1.

Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, бул. «23-ти
шипченски полк» № 114, УПИ № XI, площ 440 кв. м.
1.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по
третиране:
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№

Вид на отпадъка 1
Код
Наименовани
е
1
2

1

12 01 05

Стърготини
стружки,
изрезки от
пластмаса

2

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3

16 01 19

пластмаси

4

20 01 39

пластмаси

Дейности по
кодове
3
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на отпадъци
до извършване на някоя от
дейностите с кодове от R1 до
R12
R3- Рециклиране
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на отпадъци
до извършване на някоя от
дейностите с кодове от R1 до
R12
R3- Рециклиране
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 - R11
(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на отпадъци
до извършване на някоя от
дейностите с кодове от R1 до
R12
R3- Рециклиране
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на отпадъци
до извършване на някоя от
дейностите с кодове от R1 до
R12
R3- Рециклиране

Количес
тво
(т/г.)
4

Произход

120

От физически
и юридически
лица

60

От физически
и юридически
лица

120

От физически
и юридически
лица

120

От физически
и юридически
лица
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2. Площадка № 2
2.1. С местонахождение: с. Енина п. к. 6142, община Казанлък, област Стара Загора, ул.
«Бузлуджански конгресс», поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3179.1, с площ 189
кв. м. (сграда)
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2.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейностите по
третиране:
№

Вид на отпадъка
Наименование

Код
1

Дейности,
кодове

2

3
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове
от R1 до R12
R3- Рециклиране
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове
от R1 до R12
R3- Рециклиране
R12 – размяна на отпадъците за
подлагане на някоя от
дейностите с кодове R1 R11(сортиране, мелене,
гранулиране)
R13 – Съхраняване на
отпадъци до извършване на
някоя от дейностите с кодове
от R1 до R12
R3- Рециклиране

1.

12 01 05

Стърготини
стружки, изрезки
от пластмаса

2.

15 01 02

Пластмасови
опаковки

3.

20 01 39

Пластмаси

Количест
во
(т./год.)
4

Произход

35

От физически и
Юридически лица

10

От физически и
Юридически лица

20

От физически и
Юридически лица

Б. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и
капацитет на съоръжението:

Дейностите които се извършват на площадка № 1 с местонахождение: област Стара
Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, бул. «23-ти шипченски полк» № 114, УПИ № XI, с
площ 440 кв. м., са по съхраняване, предварителна обработка и рециклиране на неопасни
отпадъци с код 12 01 05, 15 01 02, 16 01 19 и 20 01 39. Отпадъците на площадките се събират
от юридически лица, съгласно сключени договори. След претегляне отпадъците се сортират
ръчно и се разпределят по видове: полиетилен, полистирол, полипропилен, поликарбонат в т.
ч. пластмасови леяци, дефектни детайли, пластмасови стружки. Част от смлените
пластмасови частици с добавяне на свеж материал се шприцоват и се изработват различните
видове пластмасови изделия. Технологичните отпадъци /леяци отново могат да се влагат в
процеса на производство. Отпадъците от найлонови опаковки се балират и продават без да се
преработват. За съхраняване на различните видове отпадъци са предвидени определени
сектори.
За дейностите по предварителна обработка и рециклиране на площадка № 1 са налични
следните машини:
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
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1 брой мелница за пластмасови отпадъци с производителност до 130 кг/час, 3 KWh в
зависимост от вида и дебелината на полимерния отпадък – полиетилен ниско налягане,
полистирол, АБС, полипропилен и др.
1 брой мелница за пластмасови отпадъци с производителност до 130 кг/час, 3 KWh в
зависимост от вида и дебелината на полимерния отпадък – поликарбонат, полиетилен ниско
налягане, полипропилен и др.
1 брой мелница за пластмасови отпадъци с производителност до 400 кг/час, 15 KWh в
зависимост от вида и дебелината на полимерния отпадък – поликарбонат, АБС, полиетилен
високо налягане, полиетилен ниско налягане, полипропилен и др.
1 брой мелница за пластмасови отпадъци с производителност до 400 кг/час, 15 KWh в
зависимост от вида и дебелината на полимерния отпадък – поликарбонат, АБС, полиетилен
високо налягане, полиетилен ниско налягане, полипропилен, поликарбонат, АБС и др.
1 брой екструдер с производителност до 110 кг/час, 10 KWh в зависимост от вида
смления материал за екструдиране – полиетилен – полиетилен ниско налягане.

Дейностите по предварителна обработка и рециклиране на площадка № 2 с
местонахождение: област Стара Загора, община Казанлък, с. Енина п. к. 6142, ул.
«Бузлуджански конгрес», поземлен имот с идентификатор № 27499.501.3179, с площ 189 кв.
м. (сграда) са по съхраняване, предварителна обработка и рециклиране на неопасни отпадъци
с код 12 01 05, 15 01 02 и 20 01 39. Отпадъците на площадките се събират от юридически
лица, съгласно сключени договори. След претегляне отпадъците се сортират ръчно и се
разпределят по видове: полиртилен, полистирол, полипропилен, поликарбонат, в т. ч.
пластмасови леяци и дефектни детайли, пластмасови стружки. Предварителното третиране
на пластмасовите отпадъци се извършва чрез механично смилане в мелници, една част от тях
постъпват в екструдери за получаване на гранулат. Част от смлените пластмасови частици с
добавяне на свеж материал се шприцоват и се изработват различни видове пластмасови
изделия. Технологичните отпадъци/леяци отново могат да се влагат в процеса на
производство. Найлоновите опаковки се балират и предават без да се преработват. За
съхраняване на различните видове отпадъци са предвидени определени сектори. При
екструдиране на пластмасовият смлян материал за едно денонощие може да се произведе до
1600 кг. гранулат. Работната смяна е 8 часа, 5 дни в седмицата.
За дейностите по предварителна обработка и рециклиране на площадка № 2 са налични
следните машини:
1 брой мелница за пластмасови отпадъци с производителност до 150 кг/час, 3 KWh в
зависимост от вида и дебелината на полимерния отпадък – полистирол, АБС, полипропилен
и др.
1 брой мелница за пластмасови отпадъци с производителност до 110 кг/час с мощност
3,5 KW/h в зависимост от вида и дебелината на полимерния отпадък – полетилен високо
налягане, полиетилен ниско налягане, полипропилен и др.
1 брой екструдер с производителност до 100 кг/час, 10 KWh в зависимост от вида
смления материал за екструдиране – полетилен високо налягане - полиетилен ниско
налягане.
- 1 брой екструдер с производителност до 110 кг/час, 10 KWh в зависимост от вида
смления материал за екструдиране – полипропилен - полиетилен ниско налягане.
- 1 брой машина за разглобяване на дозатори с производителност 20 KWh в
зависимост от вида пластмасовите дозатори.
На територията на площадките да се извършват следните дейности по оползотворяване
на отпадъци:
R 3 - Рециклиране/възстановяване на органични вещества,
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
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R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R-1 до
R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на мястото на
образуването им;
II.
Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
1. Предаването за последващо третиране на отпадъците, образувани от дейността на
дружеството 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. Площадките да отговаря на следните изисквания:
2.1. Да са разположени на територия за производствени или складови дейности с изградена
непропусклива повърхност.
2.2. Площадките да бъдат обозначени, съгласно изискванията на Наредбите по чл. 13 и чл.
43 от ЗУО за предназначението и, с името и работното време на оператора, отговорно лице и
телефони за контакти.
Да са обозначени 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 ;
2.4. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
2.5. Да са оборудвани с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;
2.6. Да се осигури пожаробезопасност на обекта, съгласно изискванията за
пожаробезопасност определени в съответните нормативни актове.
2.7. Да разполага с налични количества абсорбенти (дървени стърготини, пясък и др.),
използвани за ограничаване на евентуални разливи;
2.8. Всяка площадка да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на
постъпващите и предаваните отпадъци, калибрирано с точност за измерванията, или да е
осигурено такова въз основа на договор.
2.9. Дейностите, които се осъществяват на площадката да не увреждат човешкото здраве и
да не се използват вредни за околната среда методи на третиране.
2.10. 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 изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.
2.11. 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.
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2.12. Местата за предварително съхраняване на генерираните отпадъци, получени в резултат
на предварителното третиране да са обособени и обозначени с табели с наименованието и
съответния код на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.
3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите /образуваните/
предаваните отпадъци да се извършва тегловно чрез: кантари, калибрирани с точност за
измерванията, като данните се документират в отчетните книги, 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 публичните регистри, обн. ДВ, бр.
51/2014 г.
3.2. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от:
- три години — при последващо предаване за оползотворяване;
- една година — при последващо предаване за обезвреждане.
4. При закриването на площадка и/или прекратяването на дейността да се отстранят всички
отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи
по чл. 35 от ЗУО за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена.
5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата
по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - 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 публичните
регистри, обн. ДВ, бр. 51/2014 г.
5.1.Да се заверят и водят редовно отчетни книги за отпадъците, съгласно изискванията на
Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - 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
публичните регистри.
5.2.Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците, съгласно изискванията на
Наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО - 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
публичните регистри.
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, и/или декларации за съответствие на отпадъка с разрешените в
настоящия документ кодове).
7. Други условия.
7.1.Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи
по управление на отпадъци.
7.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
7.3. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за
инспекция и контрол на отчетности, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и
поставените условия.
7.4. Да не се допуска смесването на оползотворими с неоползотворими отпадъци.
7.5. Не се разрешава третирането на отпадъци, неупоменати в това Решение.
7.6. Генерираните в резултат на предварителната обработка отпадъци да се третират според
изискванията на ЗУО и Наредбата по чл. 43 от ЗУО.
7.7. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за
квалификация и обучение на персонала, поставени с Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.
7.8. Изготвената собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за
екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгл. изискванията на Наредба
№ 1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените
случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и
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за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение да се съхранява на площадката и
представя при поискване от компетентния орган.
7.9. Третирането на отпадъците да се извършва по методите, описани в т. Б на настоящото
Решение.
7.10. Да не се допуска надвишаване на максималното общо количество от тона отпадъци,
които ще се съхраняват временно на площадката в даден момент, /съгласно представена
схема за разположение на зоните на площадка № 1 и площадка № 2 от настоящото решение/.
7.11. Превозът на отпадъци в рамките на Европейския съюз (ЕС) със или без транзит през
трети страни, вносът в ЕС от трети страни, износът от ЕС към трети страни, както и
транзитът през ЕС от и към трети страни на отпадъци да се извършва при условията и по
реда на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и Закона за управление на отпадъците.
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.

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Стара Загора
Съгласувал:
Христина Петрова
Директор на Дирекция „К и ПД”
инж. Диана Вълканова
началник отдел КОС
Ивилина Станева
Главен юрисконсулт
Изготвил:
Райна Пондева
ст. експерт в направление УООП
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