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- 6760
гр. Стара Загора, 11.12.2015 г.

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 78, ал. 9, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците
(ЗУО) и във връзка със заявление № 6760 от 01.12.2015 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-331-00 от 11.12.2015г.
на

„ЕКО БУЛ ПЛАСТ 2014“ ЕООД

ЕИК: 203013485
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара
Загора, ул.»Знание» № 4
лице, управляващо/представляващо дружеството/: Пламен Русев Йовчев
електронна поща: eko_bul_plast_2014@abv.bg

І. Да извършват дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1:
1.1. С местонахождение: гр Стара Загора, общинаСтара Загора, област Стара Загора,
ул. «Мусала» № 2, УПИ №VIII 6026, кв 527а по плана на града, с площ 1475 м2

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

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

Вид на отпадъка
Код

1

Наименова
ние

2

Дейности,
кодове

Коли
честв
о
(тон/
год.)

Произход

3

4

5

1.

070213

Отпадъци от
пластмаса

R12-размяна на отпадъците за
оползотворяване, по който и да е от
методите с кодове R1-R11
/сортиране, пресоване, балиране/
R13-Събиране и съхраняване на
отпадъци до извършване, на която и
да е от операциите с кодове R1-R12

100

2.

150101

Хартиени и
картонени
опаковки

R12-размяна на отпадъците за
оползотворяване, по който и да е от
методите с кодове R1-R11
/сортиране, балиране/
R13-Събиране и съхраняване на
отпадъци до извършване, на която и
да е от операциите с кодове R1-R12

300

3.

150102

Пластмасови
опаковки

R12-размяна на отпадъците за
оползотворяване, по който и да е от
методите с кодове R1-R11
/сортиране, пресоване, балиране/
R13-Събиране и съхраняване на
отпадъци до извършване, на която и
да е от операциите с кодове R1-R12

100

4.

150105

Композитни/
многослойни
опаковки

R12-размяна на отпадъците за
оползотворяване, по който и да е от
методите с кодове R1-R11
/сортиране, пресоване, балиране/
R13-Събиране и съхраняване на
отпадъци до извършване, на която и
да е от операциите с кодове R1-R12

50

5.

150106

Смесени
опаковки

R12-размяна на отпадъците за
оползотворяване, по който и да е от
методите с кодове R1-R11
/сортиране, пресоване, балиране/
R13-Събиране и съхраняване на
отпадъци до извършване, на която и
да е от операциите с кодове R1-R12

50

Юридически
лица и/или
физически
лица и от
система за
разделното
събиране в
населените
места
Юридически
лица и/или
физически
лица и от
разделното
събиране в
населените
места
Юридически
лица и/или
физически
лица и от
разделното
събиране в
населените
места
Юридически
лица и/или
физически
лица и от
разделното
събиране в
населените
места
Юридически
лица и/или
физически
лица и от
разделното
събиране в
населените
места
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ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет
на съоръженията площадката:
На площадката ще се събират и съхраняват следните отпадъци:
- Бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки; фолио от оранжерии; опаковъчно фолио
от супермаркети и други магазини; производствени и пластмасови отпадъци; пластмасови
отпадъци от бита – опаковки от хранителни стоки, бидони, касети, туби, маси, столове, играчки
и други пластмасови отпадъци. Пластмасовите отпадъци се осигуряват от разделното събиране
на отпадъци от населението и от фирми. Ще се събират и съхраняват отпадъци от пластмаса от
следните видове: Полиетилен терефталат /PET/, Полиетилен висока плътност
/HDPE/,Полиетилен ниска плътност /LDPE/, Поливинилхлорид /PVC/ и Полипропилен /PP/
- Хартия и картон; опаковки от хартия и картон. Хартиените и картонените отпадъци се
осигуряват от разделното събиране на отпадъци от населението и фирми.
При доставянето, отпадъците от пластмаса и хартия ще се сортират по вид и ще се съхраняват
разделно на определени зони. Количеството на постъпващите отпадъци от пластмаса и хартия
ще се измерват теглово с везна. На площадката ще се използва хидравлична преса с капацитет 1
т/час, с която ще се балират главно пластмасови бутилки от минерална вода и от безалкохолни
напитки. Получените при пресоването бали ще се подреждат за временно съхраняване до
предаването им на външни фирми за рециклиране. Другите видове пластмаси ще се съхраняват
отделно в полиетиленови чували. Отпадъците от хартия и картон ще се сортират и съхраняват
разделно.Капацитета на площадката за доставени и предадени за рециклиране пластмасови и
хартиени отпадъци е 10-30 тона/месечно.
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци.
1. 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 за класификация, 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. Площадката за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Да e разположенa на територия, определена за производствени и/или складови дейности. Да е с
изградена непропусклива повърхност, оградена и обозначена.
3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Да се спазват изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и
опасни отпадъци и изискванията по съхранение от Наредбата за опаковките и отпадъците от
опаковки .
4. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат съответните
мерки за почистването и от натрупаните отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ-Ст.Загора.
5. 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.
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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