
 

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-476-03 от 29.04.2021 г. 
 

На основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
и във връзка със заявление № КОС-21-1183/ 22.02.2021 г. и № КОС-21-1183(4) от 01.04.2021 г.  
 

ИЗМЕНЯМ  
 

Решение № 13-ДО-476-02 от 08.03.2018 г. 
 

на  
 

 
                                                  „ЕКОР” ЕООД 

 
ЕИК: 123747927  

седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара 

Загора, ул. „Хрищенско шосе“, Индустриална зона; 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Орлин Тасев -Управител; 

служ. тел.: 042/ 621 125; 

факс: 042/ 621 125; 

електронна поща: ekor@abv.bg 

лице за контакти: Василка Стоянова: тел.: 0886 044 303 

както следва: 
 
 

I. Разрешават се следните промени: 
 
А.  
 Променят количествата на вече разрешени отпадъци и се актуализира произхода:  

- Намаляване на количеството на отпадък 02 01 03 - отпадъци от растителни тъкани 
до 50 тона/ годишно; 

- Намаляване на количеството на отпадък 02 07 99 - отпадъци, неупоменати другаде 
до 50 тона/ годишно; 

- Увеличаване на количеството на отпадък 15 01 04 - метални опаковки до 50 тона/ 
годишно; 
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- Увеличаване на количеството на отпадък 19 12 01 - хартия и картон до 5 000 тона/ 
годишно, с произход от юридически и/или физически лица, разделното събиране в 
населените места и от сортировъчна лента; 

- Увеличаване на количеството на отпадък 19 12 04 - пластмаса и каучук до 2 000 
тона/ годишно, с произход от юридически и/или физически лица, разделното 
събиране в населените места и от сортировъчна лента; 

- Увеличаване на количеството на отпадък 19 12 07 - дървесни материали до 1000 
тона / годишно; 

- Намалява се количеството на отпадък 19 12 10 - горими отпадъци до 500 тона/ 
годишно, с произход от юридически лица от механично третиране на отпадъци от 
сортировъчна лента; 
 

 Добавят се нови дейности: 
-  към разрешените дейности с код R 12 се добавя дейност „смилане“ за отпадъци с 

кодове 07 02 13; 15 01 02; 17 02 03; 19 12 04; 20 01 39. Дейността ще се осъществява 
с мелница; 

- към разрешените дейности с код R 12 се добавя дейност„пресоване и балиране“ за 
отпадъци с кодове 19 12 04 и 17 02 03; 

- към разрешените дейности с код R 12 „балиране“ за отпадък с код 19 12 01; 
 Премахват се следните дейности: 

- от разрешените дейности с код R12, се премахва дейността „трошене“ за отпадък с 
код 15 01 07; 

- от разрешените дейности с код R12, се премахват дейности „пресоване и балиране“ 
за отпадък с код 150103 на  

1.1. Площадка с местонахождение: гр. Стара Загора, Област Стара Загора, Община Стара 
Загора, кв. „Голеш”,  ул. “Хрищенско шосе”, имот № 1046 от кадастрален район 517, УПИ 
парцел VІ с номер 1046 в квартал 15 по план за регулация на кв. „Голеш“, гр. Стара Загора, 
ЕКАТТЕ 68850, с  площ  9392 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  Дейности, 

кодове  
 

Количест
во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 02 01 03 отпадъци от 
растителни тъкани 

D15 – Съхраняване до 
извършването на  някоя от 
дейностите с кодове D1 - 
D14, с изключение на  
временното съхраняване 
на отпадъци  на 
площадката  на образуване 
да събирането им. 

50 

Юридически 
и/или 
физически 
лица 

 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 07 99 отпадъци, 
неупоменати другаде 

D15 – Съхраняване до 
извършването на  някоя от 
дейностите с кодове D1 - 
D14, с изключение на  
временното съхраняване 
на отпадъци  на 
площадката  на образуване 
да събирането им. 

50 

Юридически 
и/или 
физически 
лица 
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3. 
 
 
 
 
 
 

07 02 13 отпадъци от 
пластмаси 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, с 
изключение на 
временното съхранение на 
отпадъци на площадката  
на образуване да 
събирането им. 
R 12 – Предварителна 
обработка /Сортиране, 
смилане, пресоване, 
балиране/ 
 

100 
 

Юридически 
и/или 
физически 
лица и от 
разделното 
събиране в 
населените 
места 

4. 15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, R 12 – 
Предварителна обработка 
/Сортиране, 
смилане,пресоване, 
балиране/ 

2000 
 

Юридически 
и/или 
физически 
лица и от 
разделното 
събиране в 
населените 
места 

5. 15 01 04 метални опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, R 12 – 
Предварителна обработка 
/Сортиране, пресоване, 
балиране/ 
 

50 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

6. 17 02 03 пластмаса 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, R 12 – 
Предварителна обработка 
/Сортиране, 
смилане,пресоване, 
балиране/ 

 
 
 
100 
 

Юридически 
и/или 
физически 
лица 

7. 19 12 01 хартия и картон 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, R 12 – 
Предварителна обработка 
/Сортиране, пресоване, 
балиране/ 
 

5000 
 

Юридически 
и/или 

физически 
лица,  

разделното 
събиране в 
населените 
места и от 

сортировъчна 
лента 

8. 19 12 04 пластмаса и каучук 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, R 12 – 
Предварителна обработка 
/Сортиране, смилане, 
пресоване, балиране / 
 

2000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица 

разделното 
събиране в 
населените 
места и от 

сортировъчна 
лента 
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9. 19 12 07  

дървесни материали, 
различни от 
упоменатите в 19 12 
06 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, R 12 – 
Предварителна обработка 
/Сортиране, надробяване/ 
 

 
1000 
 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

сортировъчна 
лента 

10. 19 12 10 

Горими отпадъци    
(RDF – 
модицифирани 
горива получени от 
отпадъци) 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, 
D15 – Съхраняване до 
извършването на  някоя от 
дейностите с кодове D1 - 
D14, с изключение на  
временното съхраняване 
на отпадъци  на 
площадката  на образуване 
да събирането им. 

500 

Юридически 
лица; 

 от механично 
третиране на 
отпадъци от 

сортировъчна 
лента 

11. 20 01 39 Пластмаси 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, R 12 – 
Предварителна обработка 
/Сортиране, смилане, 
пресоване, балиране/ 
 

1 000  

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

12. 15 01 07 Стъклени опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12, R 12 – 
Предварителна обработка 
/Сортиране/ 

2 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

13.   15 01 03 
 

опаковки от дървесни 
материали 
 

R13-съхраняване на 
отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с 
кодове R1 – R12,  
R 12 – Предварителна 
обработка /Сортиране/ 
R3-Рециклиране или 
възстановяване на 
органични вещества, 
включително чрез 
компостиране и други 
процеси на биологично 
превръщане. 
 

2 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

 
II Във връзка с т. I изменям разрешение № 13-ДО-476-02 от 08.03.2018 г. и издавам 
следното разрешение:  
 
А. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 

Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: гр. Стара Загора , Област Стара Загора, Община Стара Загора, кв. 
„Голеш”,  ул. “Хрищенско шосе”, имот № 1046 от кадастрален район 517, УПИ парцел VІ с 
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номер 1046 в квартал 15 по план за регулация на кв. „Голеш“, гр. Стара Загора, ЕКАТТЕ 
68850, с площ  9 392 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  

 
Дейности, кодове  

 

 
Количес

тво 
(тон/год.

) 

Произход 

 Код Наименование     

1 02 01 03 
отпадъци от 
растителни 
тъкани 

D15 – Съхраняване до 
извършването на  някоя 
от дейностите с кодове 
D1 - D14, с изключение 
на  временното 
съхраняване на 
отпадъци  на 
площадката  на 
образуване да 
събирането им. 

50 

Юридически 
и/или 

физически 
лица 

2 02 07 99 
отпадъци, 
неупоменати 
другаде 

D15 – Съхраняване до 
извършването на  някоя 
от дейностите с кодове 
D1 - D14, с изключение 
на  временното 
съхраняване на 
отпадъци  на 
площадката  на 
образуване да 
събирането им. 

50 

Юридически 
и/или 

физически 
лица 

3 07 02 13 отпадъци от 
пластмаси 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, с изключение 
на временното 
съхранение на 
отпадъци  на 
площадката  на 
образуване да 
събирането им. 
R 12 – Предварителна 
обработка 
/Сортиране,смилане 
пресоване, балиране/ 
 

100 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 
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4   12 01 05 

cтърготини, 
стружки и 
изрезки от 
пластмаси 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, 
R 12 – Предварителна 
обработка /Сортиране / 

100 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

5   15 01 01 
Хартиени и  
картонени 
опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
пресоване, балиране/ 

5 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
съберане в 
населените 

места 

6   15 01 02 Пластмасови 
опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка 
/Сортиране,смилане, 
пресоване, балиране/ 

2 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

7   15 01 03 
 

опаковки от 
дървесни 
материали 
 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12,  
R 12 – Предварителна 
обработка /Сортиране/ 
R3-Рециклиране или 
възстановяване на 
органични вещества, 
включително чрез 
компостиране и други 
процеси на биологично 
превръщане. 

2 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

8 15 01 04 метални опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12,                     
R12–Предварителна 
обработка /Сортиране, 
пресоване, балиране/ 

50 
 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

9  
15 01 05 

композитни/ 
многослойни 
опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
пресоване, балиране/ 

50 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 
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10 15 01 06 смесени опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
пресоване, балиране/ 

100 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

11 15 01 07 Стъклени 
опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране/ 

2 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

12 15 01 09 Текстилни 
опаковки 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране/ 
 

200 

Юридически 
и/или 

физически 
лица  

13 17 02 01 Дървесен 
материал 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране/ 

100 
 

Юридически 
и/или 

физически 
лица 

14 17 02 02 Стъкло 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране/ 

100 

Юридически 
и/или 

физически 
лица 

15 17 02 03 Пластмаса 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
смилане,пресоване, 
балиране/ 

100 

Юридически 
и/или 

физически 
лица 
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16 19 12 01 хартия и картон 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
пресоване, балиране/ 

5 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица,  

разделното 
събиране в 
населените 
места и от 

сортировъчна 
лента 

17 19 12 04 пластмаса и 
каучук 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка 
/Сортиране,смилане, 
пресоване, балиране/ 

2 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица 

разделното 
събиране в 
населените 
места и от 

сортировъчна 
лента 

18 19 12 05 стъкло 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране/ 

10 

От разделното 
събиране в 
населените 
места и от 

сортировъчна 
лента 

19 19 12 07  

дървесни 
материали, 
различни от 
упоменатите в 19 
12 06 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
надробяване/ 

1 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

сортировъчна 
лента 

20 19 12 08 текстилни 
материали 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране/ 

20 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

сортировъчна 
лента 
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21 19 12 10 

Горими отпадъци    
(RDF – 
модицифирани 
горива получени 
от отпадъци) 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, 
D15 – Съхраняване до 
извършването на  някоя 
от дейностите с кодове 
D1 - D14, с изключение 
на  временното 
съхраняване на 
отпадъци  на 
площадката  на 
образуване да 
събирането им. 

500 

Юридически 
лица; 

 от механично 
третиране на 
отпадъци от 

сортировъчна 
лента 

22 19 12 12 

други отпадъци 
(включително 
смеси от 
материали) от 
механично 
третиране на 
отпадъци, 
различни от 
упоменатите в 19 
12 11 

D15 – Съхраняване до 
извършването на  някоя 
от дейностите с кодове 
D1 - D14, с изключение 
на  временното 
съхраняване на 
отпадъци  на 
площадката  на 
образуване да 
събирането им. 

5 000 

Юридически 
лица; 

 от механично 
третиране на 
отпадъци от 

сортировъчна 
лента 

23 20 01 01 Хартия и картон 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
пресоване, балиране/ 

500  

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

24 20 01 38 

дървесни 
материали, 
различни от 
упоменатите в 20 
01 37 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
смилане/ 

500  

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

25 20 01 39 Пластмаси 

R13-съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на някоя 
от дейностите с кодове 
R1 – R12, R 12 – 
Предварителна 
обработка /Сортиране, 
смилане, пресоване, 
балиране/ 
 

1 000  

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 
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26 20 03 01 смесени битови 
отпадъци 

D15 – Съхраняване до 
извършването на  някоя 
от дейностите с кодове 
D1 - D14, с изключение 
на  временното 
съхраняване на 
отпадъци  на 
площадката  на 
образуване да 
събирането им. 
 

2 000 

Юридически 
и/или 

физически 
лица и от 

разделното 
събиране в 
населените 

места 

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

На площадка № 1 с местоположение гр. Стара Загора, Област Стара Загора, Община 
Стара Загора, кв. „Голеш”,  ул. “Хрищенско шосе”, имот № 1046 от кадастрален район 517, 
УПИ парцел VІ с номер 1046 в квартал 15 по план за регулация на кв. „Голеш”, град Стара 
Загора, ЕКАТТЕ 68850, с площ 9 392 кв.м. да се извършват дейности по събиране, съхранение, 
предварително обработване – сортиране на различни видове неопасни отпадъци, пресоване, 
сортиране и балиране на хартиени, метални, стъклени и пластмасови отпадъци от опаковки, 
смилане на пластмасови и дървени отпадъци, рециклиране (ремонтиране) на дървени палети. 
Площадката е открита, бетонирана, на територията има изградени два броя закрити халета. 
Площадката е електрифицирана, водоснабдена и с осигурен достъп за автомобилен транспорт. 

Описание на дейностите по третиране на отпадъците със съответните технически 
средства, капацитет: 

Сортиране и балиране на отпадъци 
Извършват се дейности по оползотворяване код R12 - размяна на отпадъците за 

подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 — R 11 (предварително третиране – сортиране, 
балиране, пресоване) на отпадъците от хартия и картон, пластмаса, метални, текстилни, 
смесени и композитни опаковки и други неопасни отпадъци. Капацитетът на вход е 25 000 
тона отпадъци годишно при 5-дневна работна седмица и 8–часов режим на работа. 
Сортирането се извършва ръчно преди захранваща транспортна лента към хоризонтална 
балираща преса с марка PRESONA LP50 EH2. Капацитет на вход на балираща преса 
PRESONA е 12 тона/ час или 22 560 тона/ годишно, капацитетът на вертикална хпидравлична 
преса е 1000 тона / годишно. За пресоване и балиране мога да бъдат предвидени отпадъци с 
кодове 07 02 13, 15 01 01,15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 17 02 03, 19 12 01, 19 12 04, 20 
01 01, 20 01 39, 20 01 40. Една част от сортираните отпадъци ще се съхраняват в 
полипропиленови торби /биг-бег/, а друга част ще постъпват за балиране и под формата на 
бали ще се съхраняват до предаването им за оползотворяване на лица, притежаващи 
съответните разрешителни по Закона за управление на отпадъците. 

 
Смилане на пластмасови отпадъци 
Отпадъците с кодове 07 02 13; 15 01 02; 17 02 03; 19 12 04; 20 01 39, предвидени за 

смилане, предварително ще се сортират. Дейността смилане ще се извършва с мелница TRIA с 
капацитет 1,4 тона/час или 12 200 тона/годишно отпадък на вход при непрекъснат режим на  
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работа. Съоръжението е разположено на обособено закрито място (навес) на съществуващата 
площадка. Площадката е електрифицирана , водоснабдена и оборудвана с необходимата 
товаро-подемна техника. 

Рециклиране/Възстановяване на опаковки от дървесни материали 
Отпадъците от опаковки от дървесни материали (дървени палети) с код 15 01 03 ще се 

ремонтират на закрито - подмяна на стари с нови елементи, ще се съхраняват временно на 
специално обособени места. Предварително ръчно сортирани, отпадъците от дървени 
опаковки се разглобяват, почистват и отново се сглобяват с помощта на пистолети за коване. 
Получават се рециклирани дървени опаковки, готови за повторна употреба. Капацитет е 2000 
тона/годишно входящ материал, като броя на рециклираните дървени опаковки се определя от 
състоянието на опаковките. Негодните за прековаване опаковки или части от тях се насочват 
към машина за шредиране или се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. 

Надробяване на отпадъци от дървесни материали 
Дейността „надробяване“ на дървесни материали с код 19 12 07 и 20 01 38 ще се 

извършва с наета /при необходимост/ мобилна шредерна система, с минимално отделяне на 
прах, много нисък шум, без опасност от запалване. Принципът на действие е следният: 
Предварително сортирани, отпадъците се подават в бункери, оттам чрез транспортна лента 
минават през метал-детектор, където чрез магнит се отстраняват металните примеси, от там в 
чукова мелница, която ги смила до чипс с определена дебелина, който се предава за 
ополозотворяване. Капацитет е 10 тона/час или 18 000 тона/годишно отпадъци на вход. 

Отпадъците с кодове 17 02 01- дървесина; 17 02 02 – стъкло ще се съхраняват временно 
и третират на специално обособени места на открито до предаването им на лица, притежаващи 
документ по чл. 35 от ЗУО. 

Измерването и контролирането на количеството на постъпващите/образуваните 
отпадъци да се извършва тегловно чрез електронен автомобилен кантар марка ЕСИТ. 
 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
1. 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. 
2. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Площадка № 1 с местонахождение: Област Стара Загора, гр. Стара Загора, Община Стара 
Загора, кв. „Голеш”, ул. “Хрищенско шосе”, имот № 1046 от кадастрален район 517, УПИ 
парцел VІ с номер 1046 в квартал 15 по план за регулация на кв. «Голеш» гр. Стара Загора, 
ЕКАТТЕ 68850,  с  площ  9 392 кв.м. 
2.1. Да е разположена на територия за производствени или складови дейности с изградена 
непропусклива повърхност.  
2.2. Площадката да бъде обозначена, 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 
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телефони за контакти. Да е обозначена 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 до 
предаването им на други фирми за последващо третиране; 
2.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № 13 - 1971 от 29 октомври 
2009 г. за строително — технически правила и норми и осигуряване на безопасност при пожар 
(ДВ, бр. 96 от 2009 г.). 
2.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.  
2.6. На площадката да е осигурено 24-часово видеонаблюдение. 
2.7. Да е оборудвана с вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на 
дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 
2.8. Площадката да е снабдена с действащи противопожарни системи.  
2.9.  Да разполага с налични количества абсорбенти (дървени стърготини, пясък и др.), 
използвани за ограничаване на евентуални разливи; 
2.10. Площадката 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. 
2.11.  Дейностите, които се осъществяват на площадката да не увреждат човешкото здраве и 
да не се използват вредни за околната среда методи на третиране.  
2.12.  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. 
2.13. Площадката да е с осигурена охрана. 
2.14. Местата за предварително съхраняване на 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. 
3.2. Да се спазват изискванията на Наредба № 8123-647 от 01.10.2014 год. за правилата и 
нормите за пожарна безопасност при експлоатацията на обектите с оглед намаляване риска от 
възникване на пожари. 
3.3. 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 извърши регистрация в НИСО и да се предоставя информация, съгласно изискванията 
на наредбата по чл. 48, ал. 1 и ал. 8 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, (Наредба № 
1 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, 
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извършени изпитвания, декларации за съответствие на отпадъка с разрешените в настоящия 
документ кодове). 
7. Други условия.  
7.1. Третирането на отпадъците да е съобразено 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 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 настоящето 
решение. 
7.10. 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. 
 
 
ЗЛАТИ ХРИСТОВ                                  
Директор на РИОСВ-Стара Загора 
 
 
Съгласувал: 
 
Таня Иванова 
Началник КУОПОХВ 
 
Изготвил: 
Павлина Петкова 
гл. експерт в направление УООП 
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