РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград
Изх. № КОС-21-2361
гр. Ст. Загора, 03.06.2015г.

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-516-00 от 03.06.2015 г.
На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
и във връзка със заявление № 2361 от 20.05.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ
на
„СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЗАГОРА“ ЕАД

ЕИК: 123738757
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община, Стара Загора, гр.Стара Загора,
район Индустриален, ул. (бул.)»Индустриална, № 2
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Васил Ганчев Мирчев –
Прокурист
служ. тел.: 042/631011
факс: 042/600794
електронна поща:office@skzagora.com
І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1: с местонахождение: на територията на област Стара Загора /община Стара
Загора, община Братя Даскалови, община Гурково, община Гълъбово, община Казанлък, община
Мъглиж, община Николаево, община Опан, община Павел баня, община Раднево, община Чирпан;
територията на област Сливен /община Сливен, община Нова Загора, община Твърдица/;
територията на област Ямбол /община Ямбол, община Тунджа, община Болярово, община Елхово,
община Стралджа/ 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

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

Вид на отпадъка
Наименование

Код
1
1

17 01 07

2.

17 05 06

3

17 01 03

2

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

Изкопни земни маси,
различни от
упоменатите в
1705 05*

Керемиди, плочки,
фаянсови и
керамични изделия

Дейности,
кодове ¹
3
Код R12 – размяна на отпадъци за
ползотворяване, по които и да е от
методите от R1 до R11
(предварително третиране –
сортиране,раздробяване)
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
R10 - обработване на земната
повърхност, водещо до
подобрения за земеделието или
околната среда
Код R12 – размяна на отпадъци за
ползотворяване, по които и да е от
методите от R1 до R11
(предварително третиране –
сортиране,раздробяване)
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
R10 - обработване на земната
повърхност, водещо до
подобрения за земеделието или
околната среда
Код R12 – размяна на отпадъци за
ползотворяване, по които и да е от
методите от R1 до R11
(предварително третиране –
сортиране,раздробяване)
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
R10 - обработване на земната
повърхност, водещо до
подобрения за земеделието или
околната среда

Количес
тво
(т/год.)
4

Произход

5

От
строителна
дейност, от
физически и
юридически
лица
15

От
строителна
дейност, от
физически и
юридически
лица
10 000

От
строителна
дейност, от
физически и
юридически
лица
20

4

5

6

7

17 01 01

17 01 02

17 02 01

17 02 02

Бетон

Тухли

Дървесен материал

стъкло

Код R12 – размяна на отпадъци за
ползотворяване, по които и да е от
методите от R1 до R11
(предварително третиране –
сортиране,раздробяване)
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
R10 - обработване на земната
повърхност, водещо до
подобрения за земеделието или
околната среда
Код R12 – размяна на отпадъци за
ползотворяване, по които и да е от
методите от R1 до R11
(предварително третиране –
сортиране,раздробяване)
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
R10 - обработване на земната
повърхност, водещо до
подобрения за земеделието или
околната среда
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
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

От
строителна
дейност, от
физически и
юридически
лица
5000

От
строителна
дейност, от
физически и
юридически
лица
5000

15

5

От
строителна
дейност, от
физически и
юридически
лица
От
строителна
дейност, от
физически и
юридически
лица

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на
съоръженията на площадката:
При извършване на строителните дейности от дружеството, изкопите на земни маси ще се
изпълняват механизирано със собствена строителна техника. Изкопаните земни маси ще се
натоварват директно на транспортните средства и ще се извозва на определени площадки със
собствени автомобили. В зависимост от типа на почвата и предписаните от проектанта наклони на
откосите на изкопа, в някои случаи ще се изгражда допълнително укрепване на стените на изкопа. За

ивични фундаменти - същите ще се изпълняват механизирано. При геодезическите работи се
пренася проектната кота на дъното на изкопа и проектните главни и второстепенни оси. За
пренасяне на осите (след достигане на кота изкоп) се използва шнурово скеле. На около 3 м. от
бъдещото положение на сградата успоредно на осите се забиват колове на които се заковават
хоризонтално дъски. Трасираните с теодолит оси се пренасят на скелето, като се отбелязват върху
дъските с гвоздеи. Подробните оси от сградата се трасират, като върху скелето се отмерват
проектните разстояния и получените точки се фиксират върху дъските. Когато се налага извозването
на изкопаните земни маси, шнуровото скеле се прекъсва. Прекъснато шнурово скеле се прави и в
случаите, когато сградата е с различна сложност за отделните части и някои от тях не изискват
използването на шнурово скеле. Изкопните и насипните работи се извършват така, че по всяко време
районът да бъде правилно отводнен и да не се задържат дъждовни и подпочвени води.
От строителната дейност или събаряне на сгради, образуваните отпадъците от бетон, тухли,
керемиди, керамични изделия, ще бъдат събирани и натоварвани ръчно или с багер на самосвали и
ще бъдат извозвани до определените места за използването им за насипване на строителни терени, за
надигане нивото на строителни площадки, за обратни насипи и др. Излишните количества, които не
могат да се оползотворят ще предават на депа за неопасни или инертни отпадъци.
Отпадащите дървени материали и стъкло ще се съхраняват на строителните площадки до
предаването им на фирми за рециклиране и/или оползотворяване, притежаващи документ по чл. 35
от ЗУО или комплексно разрешително.
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност в съответствие с
документацията, приложена към заявлението.
2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение и
образувани от дейността на площадката 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 са разположени на територията на РИОСВ-Ст. Загора. Отпадъците
да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до предаването им на
други фирми за последващо третиране.
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Да съответстват на разпоредбите 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.
5. При прекратяването на дейността, писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора за прекратяване
действието на настоящото разрешително и да се предприемат съответните мерки за почистването на
площадките от съхранените видове отпадъци.
6. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба № 1
от 04 юни 2014 г. 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 от 20.06.2014 г.)

7. При извършване на всички дейности със строителните отпадъци да се съблюдават
изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Oбн., ДВ, бр.89 от 13.11.2012 г., в сила от
13.11.2012 г.)
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред инистъра 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

Съгласувал:
Румяна Димитрова
юрисконсулт
Изготвил:
Лина Петкова
главен експерт в направление УООП

