
 

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 

        
 
 
 
                                                           РЕШЕНИЕ 
 
                                            № 13-ДО-539-00 от 16.04.2018 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 № 1728 от 05.04.2018 г.  

 
 

 РАЗРЕШАВАМ 
 

на 
 
 

„МИТ И КО“ ЕООД 
 
 

ЕИК: 200021701  

седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, гр Пловдив, район 

„Северен“, ул. „Милеви скали“ № 6, ет. 9, ап. 35 

лице, управляващо/представляващо дружеството/: Митко Хаджиев -управител 

служ. тел.: 0898585647 

факс: 032/945996 

електронна поща: evasto2000@abv.bg 

 
 

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 

1. Площадки: 
 

1.1.   С местонахождение:  Площадки държавна и общинска собственост, както и площадки 
на частни клиенти, на които се съхраняват негодни за употреба пестицди или други опасни 
отпадъци, находящи се на територията на РИОСВ – Стара Загора с местонахождение област 
Стара Загора (Общини: Стралджа, Болярово, Гълъбово, Раднево, Мъглиж, Казанлък, Тунджа, 
Павел баня, Братя Даскалови, Твърдица, Стара Загора), област Хасково (община: Тополовград), 
област Сливен (общини: Нова Загора, Твърдица, Сливен) и област Ямбол (общини: Болятрово, 
Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол). 
 
 
 
 



2 

 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   
 

1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 
№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 
Колич
ество 
(т./г.) 

Произход 
Код  Наименование  

1 2 3 4 5 
1 02 01 08* Агрохимични 

отпадъци, 
съдържащи 
опасни 
вещества 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

2 15 01 10* Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 
опасни 
вещества или 
замърсени с 
опасни 
вещества 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

http://www.stz.riew.e.gov.bg/
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3 15 02 02* Абсорбенти, 
филтърни 
материали 
(включително 
маслени 
филтри, 
неупоменати 
другаде), кърпи 
за изтриване и 
предпазни 
облекла, 
замърсени  
с опасни 
вещества 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

4 16 03 03* Неорганични 
отпадъци, 
съдържащи 
опасни 
вещества 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

http://www.stz.riew.e.gov.bg/
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5 16 03 04 Неорганични 
отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 
16 03 03 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

6 16 03 05* Органични 
отпадъци, 
съдържащи 
опасни 
вещества 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

http://www.stz.riew.e.gov.bg/


5 

 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   
 

7 16 03 06 Органични 
отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 
16 03 05 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

8 16 05 04* Газове в съдове 
под налягане 
(включително 
халони), 
съдържащи 
опасни 
вещества 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

http://www.stz.riew.e.gov.bg/
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 17 05 03* Почва и 
камъни, 
съдържащи 
опасни 
вещества 

D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

 20 01 19* Пестициди D14-Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
D15-Съхраняване до 
извършване на някоя от 
дейностите с кодове D1-D14, 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 R1-R11; 
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 лица, които 
съхраняват или 
при чиято 
дейност се 
образува или 
събира отпадъка 

 
 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръженията.  
Дейности с код D14 - препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - 
D13 и код R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 
преопаковане,съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2  от Закона за управление на 
отпадъците, в зависимост от последващите дейности, които ще се извършват с отпадъците – 

http://www.stz.riew.e.gov.bg/
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обезвреждане или оползотворяване. Те ще се извършват на площадки на притежателите на 
отпадъците (физически и юридически лица), разположени на територията на РИОСВ - Стара 
Загора.Препакетирването/преопаковането на отпадъците няма да се извършва в инсталация. 
Дейностите ще се извършват на местата, където се намират отпадъците, посредством ръчни 
операции от обучен и квалифициран персонал, който е снабден с предпазно облекло и лични 
предпазни средства в зависимост от вида на отпадъците.  
При опасните отпадъци ще се използват само специализирани здрави опаковки, които 
отговарят на вида на отпадъците и на изискванията на Европейската спогодба за превоз на 
опасни товари по шосе /АDR/ - опаковки с маркировка за съответствие, поставена от 
производителя (ООН маркировка). Такива опаковки са: туби; бидони; варели; контейнери 
/IBC/ за насипни/наливни товари с вместимост 1 куб.м. и биг-бегове за твърди отпадъци. 
Специализираните опаковки за опасни товари, в които ще се препакетират/преопаковат 
опасните отпадъци имат щампован или отпечатан (върху трайно поставена табела) код от 
цифри и букви, даващ информация за вида на опаковката (варел, бидон, туба и др.), 
материала (метал, дърво, пластмаса и др.), предназначението му (за вида вещество, което 
може да се постави в него - напр. твърдо, течно; максимално тегло на твърдото вещество, 
максимална плътност и налягане на течността), годината на производство, инициали на 
производителя, инициали на утвърдилата го компетентна институция или държава.В 
зависимост от вида на опасните отпадъци и класификацията им по ADR, 
препакетирането/преопаковането им ще се извършва в съответната подходяща опаковка, 
определена от консултанта по безопасност на дружеството, съгласно опаковъчните 
инструкции на ADR.  
При извършването на дейностите с код D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1- D13 и  с код R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 11 (преопаковане) ще се използва следното помощно оборудване 
и опаковки:  
-Опаковки - туби; бидони; варели; чували, кутии, контейнери за насипни/ наливни товари 
(IBC и биг-бегове) с вместимост от 10 литра до 1 куб. м.; бутилки и съдове за газове със 
специфицирани размери;  
-Ръчни инструменти – за препакетиране/ преопаковане на отпадъците;  
-Помпи за преливане/ източване на течни отпадъци и газове;  
-Транспалетна количка и транспалетна количка – везна – за преместване, претегляне и 
нареждане на запълнените опаковки.                                                                                            
След препакетирането/преопаковането на отпадъците ще се извърши почистване и саниране 
на складовете, при което ще се събират в максимална степен ръчно или полумеханизирано 
разпиляни прахообразни препарати, мазилки и замазки. Подовете и стените на складовете ще 
бъдат почистени до степен, остраняване на видими замърсявания от стените и подовете. 
Местата с видими петна в бетонните подове ще бъдат обработени с абсорбиращ материал, 
прахосмукачка с висока мощност и професионален пароструен агрегат за индустриални 
приложения. Почистването на складовете няма да доведе до нарушаване целостта на 
складовите конструкции. Почистването ще включва и обработване с естествени сорбенти 
като активен въглен, зеолит и дървени стърготини. Изпълнението на тези дейности за 
саниране на складовете, освободени от негодни за употреба препарати за растителна защита, 
дава практическа възможност за почистването им до степен, която не позволява в бъдеще да 
бъдат заплаха за околната среда и населението. Ще предприеме всички необходими мерки за 
осигуряване на безопасни условия на труд и разполага с достатъчно налични ЛПС за целия 
екип, за да се осигури безопасната работа и да се предотврати излагане на замърсяване. 
Съхраняването на преопакованите количества пестициди, опасни отпадъци, неопасни 
отпадъци и други препарати за растителна защита ще се извършва на складовите площадки, 
само при необходимост до изчакване на специализирания превоз. 

http://www.stz.riew.e.gov.bg/
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Технологичната схема, свързана с този тип обезвреждане е организиране на преопаковането, 
обозначаването и транспортирането на отпадъците до съответната страна, на територията на 
която се намира инсталацията за изгаряне- за оползотворяване или обезвреждане. 

 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
1. При аварийна ситуация при извършваната дейност да се предприемат мерките за безопасност  
в съответствие изготвения План на дружеството 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, 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. 
3. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 
Дейностите с разрешените отпадъци да се извършва на площадки, разположени на територията, 
контролирана от РИОСВ –Стара Загора на следните области и общини: област Стара Загора 
(община Братя Даскалови, община Гурково, община Гълъбово, община Казанлък, община 
Мъглиж, община Николаево, община Опан, община Павел баня, община Раднево, община Стара 
Загора, община Чирпан), област Сливен (община Нова Загора, община Сливен, община 
Твърдица), област Ямбол (община Болярово, община Елхово, община Стралджа, община 
Тунджа, община Ямбол) и област Хасково (община Тополовград). 
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на описаните в точка ІІ. Mетоди и 
технологии за третиране на отпадъците . 
4.1. Дейността прегрупиране/препакетиране на отпадъците да се извършват с видовете 
отпадъци, посочени в т. I. 1.2 от настоящето разрешение. 
4.2.  Прегрупиране/препакетиране на отпадъците да се извършва на основание писмен договор с 
притежателя на отпадъците/ възложителя на дейността. След сключването на договор, да се 
уведоми РИОСВ – Стара Загора за местоположението на конкретната площадка, на която ще се 
извършва дейността и планирания срок . Копия от договорите да бъдат представяни в РИОСВ – 
Стара Загора в срок до две седмици преди започване на дейността.  
4.3. Транспортирането или предаването за транспортиране на отпадъци на територията на 
страната да се извършва само от лице, притежаващо регистрационен документ по ЗУО за 
събиране и транспортиране на отпадъци, със съответния код и наименование, посочени в т. I.1.2 
от настоящото разрешително. 
В зависимост от сключените договори и искането на притежателите на отпадъците/ 
възложителите на дейността, отпадъците могат за се транспортират и до посочена от тях 
площадка за съхраняване или съоръжение за оползотворяване или обезвреждане на съответните 
отпадъци, разположени на територията на страната и притежаващи необходимите документи, 
съгласно чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително за дейността или да се извършва 
трансграничен превоз на отпадъците за оползотворяване или обезвреждане в лицензирани 
съоръжения, разположени на територията на Европейския съюз при спазване процедурите на 
Регламент № 1013/2006 относно превози на отпадъци и  Закона за управление на отпадъците. 
5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба №1 
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.) 
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6. Да се уведоми писмено РИОСВ-Ст.Загора за местоположението на работната площадка, на 
която ще се извършват дейностите и времето на започване на извършване на дейността в 
двуседмичен срок преди започване на работа. 
7. Договорите, сключвани с лицата, на чиито площадки ще бъдат извършвани дейностите, да 
съдържат информация на кого е отговорността за окончателното предаване на отпадъците за 
обезвреждане и срока в който трябва да бъде извършено. Предаването и приемането на  
отпадъци да се извършва само въз основа на договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 
от ЗУО или комплексно разрешително по ЗООС със съответния код дейност по обезвреждане 
за съответните кодове отпадъци. Копия и от двата вида договори да се представят в РИОСВ-Ст. 
Загора в двуседмичен срок преди започване на дейностите. 
 

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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