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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
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 гр. Стара Загора.  
 териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 
 

 
Изх. № КОС-21-3318 
гр. Стара Загора, 01.07.2016 г. 

 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13-РД-225-03 от  01.07.2016 г. 
 
 

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
във връзка със заявление № 3318 от 29.06.2016 г.  

 
ИЗМЕНЯМ  

                                                                                                                           
регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ №  13 – РД – 225 - 02 от 

16.10.2014 г. 
 

на   
 

“ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНГ” ООД 
 
 
ЕИК: 123636791 

седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, с. Хрищени, ул. 

Новозагорско шосе № 1 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти): 

Илиана Иванова Панчова 

служ. тел.:  0888 375 010 

факс: 042 622 911 

електронна поща: ecomediana.office@gmail.com 

 
както следва: 
 

I. Регистрират се следните промени: 
 
      1.  Намалява се площта на площадката с 200 кв. м.. 
 

 

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 
 

http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:office@stz.riew.e-gov.bg


 2 

 
II. Във връзка с т. I изменям регистрация №  13 – РД – 225 - 02 от 16.10.2014 г. по чл. 35, ал. 3 от 
ЗУО и издавам следния регистрационен документ:  

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

 
1. Площадка № 1: 

 
1.1 С местонахождение: с. Хрищени, област  Стара Загора, община Стара Загора, ул. “Новозагорско 
Шосе” № 1, УПИ № 77476.507.47 по кадастралната карта на с. Хрищени, община Стара Загора. Площ 
- 20 261 кв.м. 
 
1.2.Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по 
третиране са посочени в следната таблица: 
 

№ 
Вид на отпадъка  Дейности по 

кодове  

Количес
тво 

(тон/г.) 
Произход 

Код Наименование    
1 2 3 4 5 

1. 
 
 
 
 
 

16 01 03 
 
 
 
 
 

Излезли от 
употреба гуми 

 
 
 
 

R3–рециклиране/ възстановяване на 
органични вещества, които не са 
използвани като разтворители, 
включително чрез компостиране и 
други процеси на биологична 
трансформация; 
R12 –предварителна обработка 
/сортиране, нарязване, 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. 
 

16 000 
 
 
 
 
 

От физически и 
юридически лица 
 
 
От ремонтни 
дейности с МПС 

2. 07 02 99 Отпадъци, 
неупоменати 
другаде (отпадъци 
от каучук) 

R12 – Предварителна обработка 
/сортиране, нарязване, 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 
R3 - Рециклиране, с изключение на 
газификация и пиролиза, когато 
компонентите, образувани от 
дейността, се използват като 
химикали. 
 

2 000 От производство 
и употреба на 
изделия от  
каучук (гумено-
технически 
изделия) и други  
дейности с 
каучукови 
отпадъци 
 

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

Технологичният процес, който се използва, се отнася към групата на материалното рециклиране 
- преработка с цел получаване на суровини за производството на нови изделия. По същество 
процесът се състои в поетапно намаляване на размера, чрез механично раздробяване при атмосферна 
температура, в няколко последователни операции, до получаване на желания размер на частиците. 
Процесът включва следните операции: 

- Складиране и съхраняване на отпадъка на площадката на завода до преработката му; 
- Предварителна обработка (сортиране, отстраняване на чужди предмети, нарязване); 
- Захранване на  линията с отпадък чрез телескопичен товарач;  
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- Нарязване на отпадъка в устройство наречено шредер с капацитет максимум 64 тона за 
денонощие, като се получава изходен материал – шред, с размери 50-300 мм; 
- Последващо раздробяване и смилане до получаване на крайни продукти- гумен чипс и гумен 
гранулат, с размери от 0 до 50 мм; 
 - Разделяне на крайните продукти в сортировъчни устройства, според желания размер от 0 до 50 
мм; 
- Транспортиране на междинните продукти до следващ етап на преработката се осъществява чрез 
пневматична конвейерна система от затворен тип; 
- Магнитна сепарация осигурява отделяне на стоманата от гумата до чистота 99,9%; 
- Отстраняване на влакна и прах: наличие на текстилни влакна в отпадъка се отстраняват във вид 
на текстилен пух чрез комбинация от вибрационни сита и аспираторна уредба; 
- Складиране на готовата продукция (суровини): 

• гумен чипс и гумен гранулат - отговарят на стандарт СД CEN/TS 14243. Напълват се в 
„биг-баг” торби и посредством газокар се транспортират до складовите помещения. 
Използва се като суровина за производство на нови изделия, за модифициране на 
асфалтови смеси, за детски и спортни площадки, изкуствена трева и др.  

• стоманен тел – събира се в метален контейнер и се предава за скраб по предвидения от 
ЗОУ ред; 

• текстилен пух - събира се в „Биг-Бег” торби и посредством газокар се  транспортира до 
складовите помещения. Използва се за различни цели в индустрията. 

Инсталацията за рециклиране тип Е3000Т w/SC2118T, производство на фирма  Eldan Recycling – 
Дания, има следния производствен капацитет: 

- Максимална производителност: до 4 тона за производствен час.; 
-     Производстевен режим на инсталациата: до 16 работни часа в денонощието.  

Инсталацията представлява напълно завършена, автоматизирана линия и отговаря на всички 
европейски  норми за безопастност и опазване на околната среда. 
 
 
VI. 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 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. 

2.  Площадката за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Да e разположенa на територии, определени за производствени и/или складови дейности с 
устройствен план (ОУП, ПУП, др.). 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 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. 
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 наредбата по чл. 48, 
ал. 1 от ЗУО и действащата НАРЕДБА № 1 от 4 юли 2014г за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 
6. Други условия: 
6.1 При пускане в експлоатация на линията за третиране на негодни за употреба гуми, писмено да се 
уведоми РИОСВ-Ст.Загора. 
6.2 В едномесечен срок от настъпване на промяна на нормативните изисквания, свързани с 
регистрационния документ, притежателят му подава на хартиен и технически носител или по 
електронен път заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ заедно със 
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съответните документи по чл. 78, ал. 3 и/или чл. 78, ал. 4 от ЗУО, удостоверяващи промяната и 
документите по чл. 78, ал. 4, т. 2 и т. 4 от ЗУО. 
6.3  При промяна на капацитета на инсталацията и попадане в обхвата на  Приложение № 4  към чл. 
117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда  да се подаде заявление за издаване на комплексно 
разрешително и писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора. 
 
 

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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