РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-413-02 от 29.05.2018 г.
На основание чл. 73, ал. 3 ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) и във връзка със заявление с вх. № 2532 от 22.05.2018 г.
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ
Решение № 13-ДО-413-01 от 18.03.2013 г.
на
ЕТ „БОРУЙ ГОЧО ДИМИТРОВ“
ЕИК:123049235
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара
Загора, ул. „Капитан Никола Андреев“ № 4, Вх. А, ет. 2, ап. 3
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:
Гочо Василев Димитров
служ. тел.: 0888648548
както следва:
I.

Заявяват се следните промени:

А. Променя се адреса на управление: от седалище и адрес на управление: Стара Загора, ул.
«Васил Левски» № 4, ет. 1, ап. 1 се променя на: област Стара Загора, община Стара Загора, гр.
Стара Загора, ул. „Капитан Никола Андреев“ № 4, Вх. А, ет. 2, ап. 3
II Във връзка с т. I изменям и допълвам разрешение № 13-ДО-413-01 от 18.03.2013 г. и
издавам следното разрешение:
A.

Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1.

Площадка № 1:

1.1
С местонахождение: гр. Стара Загора , област Стара Загора, община Стара Загора, кв.
«Индустриален», УПИ № XLVIII-5343, идентификатор 68850.523.5666, кв. 13, по плана на гр.
Стара Загора, с площ 4743 кв.м.

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

Вид на отпадъка
Наименование

Код
1

2

1

07 02 13

Отпадъци от
пластмаси

2

15 01 01

Хартиени и
картони
опаковки

3

15 01 02

Пластмасови
опаковки

4

15 01 05

Композитни\
многослойни
опаковки

5

15 01 06

Смесени
опаковки

6

15 01 07

Стъклени
опаковки

7

17 02 02

Стъкло

8

17 02 03

Пластмаса

Дейности,
кодове

Количество
(тон/год.)

Произход

3

4

5

R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
пресоване)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
пресоване)
Съхраняване R 13,
Предварителна
обработка R 12
(сортиране и
пресоване)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
пресоване)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
пресоване)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
трошене)
Съхраняване на
отпадъци R 13,
Предварителна
обработка ) R 12
(сортиране,
трошене)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
пресоване)

400

От физически и
юридически
лица

500

От физически и
юридически
лица

500

От физически и
юридически
лица

200

От физически и
юридически
лица

100

От физически и
юридически
лица

500

От физически и
юридически
лица

500

От физически и
юридически
лица

500

От физически и
юридически
лица
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9

19 12 01

Хартия и картон

10

19 12 04

Пластмаса и
каучук

11

19 12 05

Стъкла

12

20 01 01

Хартия и картон

13

20 01 02

Стъкло

14

20 01 35*

15

20 01 36

16

20 01 39

излязло от
употреба
електрическо и
електронно
оборудване,
различно от
упоменатото в
20 01 21 и 20 01
23, съдържащо
опасни
компоненти (3)
излязло от
употреба
електрическо и
електронно
оборудване,
различно от
упоменатото в
20 01 21 и 20 01
23 и 20 01 35
Пластмаси

R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
пресоване)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
пресоване)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
трошене)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
пресоване)
R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
трошене)
R 13- Съхраняване

500

От физически и
юридически
лица

500

От физически и
юридически
лица

300

От физически и
юридически
лица

500

От физически и
юридически
лица

200

От физически и
юридически
лица

150

От физически и
юридически
лица

R 13- Съхраняване

150

От физически и
юридически
лица

R 13- Съхраняване
R 12Предварителна
обработка
(сортиране и
трошене)

200

От физически и
юридически
лица
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1.2.1. Категориите електрическо и електронно оборудване съгласно съответната наредба
по чл. 13, ал. 1, които ще се третират:
Код на
отпадъка
съгласно
Наредбата
по чл. 3 от
ЗУО
16 02 09*

Категории електрическо и електронно оборудване
1

2

3

4

5

5а

6

7

8

9

10

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 10*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 11*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 12*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 13*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

16 02 14

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 21*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 23*

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

20 01 35*

х

х

х

х

□

□

х

х

х

х

х

20 01 36

х

х

х

х

□

□

х

х

х

х

х

1.3 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на ОЧЦМ и дейностите
по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица:
№

Вид на отпадъка
Наименование

Код
1

2

1.

02 01 10

Метални отпадъци

2.

12 01 01

Стърготини,
стружки и изрезки
от черни метали

3.

12 01 02

Прах и частици от
черни метали

Дейности,
кодове

Количество
(тон/год.)

Произход

3

4

5

R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране)

1000

От
юридически
лица

500

От
юридически
лица

100

От
юридически
лица
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4.

12 01 03

Стърготини,
стружки и изрезки
от цветни метали

R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране)
R 13- Съхраняване
на отпадъци

200

От
юридически
лица

5.

12 01 04

Прах и частици от
цветни метали

400

От
юридически
лица

6.

16 01 17

Черни метали

500

От
юридически
лица

7.

16 01 18

Цветни метали

300

От
юридически
лица

8.

17 04 01

Мед, бронз, месинг

500

От
юридически
лица

9.

17 04 02

Алуминий

400

Олово

R 13- Съхраняване
на отпадъци

700

17 04 04

Цинк

R 13- Съхраняване
на отпадъци

350

12.

17 04 05

Желязо и стомана

500

13.

17 04 06

Калай

R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)
R 13- Съхраняване
на отпадъци

От
юридически
лица
От
юридически
лица
От
юридически
лица
От
юридически
лица

10.

17 04 03

11.

14.

17 04 07

Смеси от метали

400

15.

17 04 11

Кабели, различни от
упоменатите в 17 04
10

R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)
R 13-Съхраняване
на отпадъци

200

30

От
юридически
лица
От
юридически
лица

От
юридически
лица
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16.

19 10 01

Отпадъци от желязо
и стомана

17.

19 10 02

Отпадъци от цветни
метали

18.

19 12 02

Черни метали

19.

19 12 03

Цветни метали

20.

20 01 40

Метали

R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране)
R 13- Съхраняване
на отпадъци
R 12Предварителна
обработка
(сортиране, рязане)

100

От
юридически
лица

130

От
юридически
лица

700

От
юридически
лица

150

От
юридически
лица

1000

От физически
лица

III. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет
на съоръженията на площадката:
Дейности с ИУЕЕО: Изкупуване на отпадъци от ИУЕЕО от физически и юридически лица.
Разделно събиране, съхранение и разкомплектоване при необходимост по начин отговарящ на
нормативните изисквания на обособените сектори на площадката до предаването им за
последващо третиране на фирми притежаващи разрешително по ЗУО или комплексно
разрешително. Местата и контейнерите за събиране и съхраняване на ИУЕЕО да са обозначени
с табели. На площадката да са обособени: участък за събиране, участък за съхраняване на ЕЕО.
Участъците на които ще се съхранява ИУЕЕО да са с непропоскливи покрития със съответните
абсорбенти, използвани за ограничаване на евентуални разливи. Площадките за съхранение на
ИУЕЕО да са на закрито или под навес.
Дейности с ОЧЦМ: Изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали, разделно събиране,
сортиране, рязане (при необходимост) и съхраняване по видове на обособените сектори на
площадката до предаването им за последващо третиране на лица притежаващи разрешително по
ЗУО или комплексно разрешително.
Дейности с опаковки: Събиране и съхранение на разрешените видове опаковки. Да се
извършва сортиране и при необходимост пресоване и балиране преди предаването им за
последващо третиране.
IV. 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
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:
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•
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:
3.1.1. Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови дейности
с устройствен план (ОУП, ПУП, др.) и с местоположение:
Площадка № 1 с местонахождение: гр. Стара Загора , област Стара Загора, община Стара
Загора, кв. «Индустриален», УПИ № XLVIII-5343, идентификатор 68850.523.5666, кв. 13, по
плана на гр. Стара Загора, с площ 4743 кв.м.
3.1.2. Площадките да са обозначени с табела с данни за предназначението им, работно време,
отговорно лице и телефони за контакти.
3.1.3. Площадките да са с изградена непропусклива повърхност с ограда около целия
периметър.
3.1.4. Площадките да са оборудвани с измервателни устройства за измерване на постъпващите и
предаваните отпадъци, калибрирани с точност за измерванията.
3.1.5. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до
предаването им на други фирми за последващо третиране.
3.1.6. Площадките да са оборудвани с вътрешна площадка за престой на колите по време на
извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците, която да е ясно означена
и да е отделена от останалите съоръжения в обекта;
3.1.7. Площадките да са пожарно обезопасени чрез достатъчен брой подходящи
пожарогасители;
3.1.8. Площадките да са оборудвани с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и
временно съхраняване на отпадъци, резервоарите да са съоръжени с обваловка с обем съгласно
нормативните изисквания;
3.1.9. Площадките да са оборудвани с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване
на течни отпадъци;
3.1.10. Площадките да разполагат с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.),
използвани за ограничаване на евентуални разливи;
3.1.11. Участъците, на които се съхраняват течни отпадъци да са с непропускливи покрития и да
са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните абсорбенти,
използвани за ограничаване на евентуални разливи;
3.1.12. Да има поставен каломаслоуловител за отпадъчните води.
Забранява се:
1. Смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;
2. Смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни;
3. 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;
4. Изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен временното
им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и
или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това.
3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.2.1.Площадките да са оградени, да имат непропусклива повърхност. Отпадъците да се
събират, временно да се съхраняват по видове на обособените сектори на площадката до
гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
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предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 от
ЗУО или комплексно разрешително.
3.2.2 Площадките да отговарят на:
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. и съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл.
43 от ЗУО;
Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Приложение 5);
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. и съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл.
43 от ЗУО
Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Приложение 5);
4.1. 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.
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 №
1/04.06.2014 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/ 20.06.2014 г.).
7. Други условия:
7.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по
управление на отпадъци.
7.2. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за
инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и
поставените условия.
7.3. Да се извършва неоходимият визуален контрол на постъпващите на площадките отпадъци с
цел установяване на съответствието на отпадъците с упоменатите в това Решение.
7.4. 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.
7.5. Най-малко един месец преди изтичането на срока на действие на банковата гаранция по чл.
69, ал. 2 от ЗУО, да се представи в РИОСВ-Стара Загора продължена/подновена банкова
гаранция за дейностите с ОЧЦМ, ИУЕЕО.
8. В случай на прекратяване на дейността с ОЧЦМ, ИУЕЕО, писмено да се уведоми РИОСВСтара Загора 3 месеца преди изтичане срока на банковата гаранция по чл. 69, ал. 2 от ЗУО и да
се предприеме съответната процедура по: А/Прекратяване действието на разрешението за
дейности с отпадъци / по чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО/ и/или Б/ Изменение и/или допълнение / по
чл. 73, ал. 2, ал. 3 от ЗУО/ на разрешението за дейности с отпадъци с изключване на дейностите
с ОЧЦМ, ИУЕЕО.
Банковата гаранция следва да бъде валидна най-малко 60 дни след прекратяване на
дейността.
9. Други условия:
9.1 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
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от Приложение № 4 към чл. 117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и подлежи на
издаване на комплексно разрешително.
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

Съгласувал:
Христина Петрова
Директор на Дирекция „К и ПД”
Изготвил:
Павлина Петкова
главен експерт в направление УООП
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