
 

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 
 
 

На основание чл. 78, ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявления № КОС-21-3040/ 12.06.2020 г. и № КОС-21-

3040(3)/ 21.07.2020 г. 
  

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 
 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 13-РД-511-00 от 27.07.2020 г. 
 

 
на 
 

„ ТРАНСТЕКС 3 ” ЕООД 
 
 
 
ЕИК: 204929100 

седалище и адрес на управлението: Област Велико Търново, община Велико Търново, 

гр.Велико Търново , ул. „Хан Аспарух”№ 2А 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти): Зиад Коуидер;  

 е мейл: transtex1@abv.bg 

служ. тел.  0898372942 

 
 
І. Да извършват дейности по третиране на отпадъци на следните площадки: 
 
 
1. Площадка № 1: 
 
1.1. С местонахождение: град Сливен, област Сливен, община Сливен, п.к.8800, кв. 
„Промишлена зона”.  Склад № 5 (със застроена площ 1026 кв.м. и идентификатор №  
67338.605.177.4) , част от  УПИ  № 67338.605.177  (целият с обща площ 45 963 кв.м.). 
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1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

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

 
На площадката с местонахождение:  град Сливен, област Сливен, община Сливен, 

п.к.8800, кв. „Промишлена зона”. Склад № 5 (със застроена площ 1026 кв.м. и 
идентификатор №  67338.605.177.4)  е част  от  УПИ  № 67338.605.177 (целият с обща площ 
45 963 кв.м.).   Същия представлява стоманобетонова сграда, затворена с метални врати.  По  
цялата дължина на склада е разположена рампа за обслужване(товарене/разтоварване), на 
височина 1,20 м от нивото на терена. 

 Дейностите са свързани със съхранение, ръчно сортиране и опаковане в чували на 
текстилни отпадъци,  с цел продажба за последваща употреба. Опакованите в чували дрехи за 
последваща употреба ще се съхраняват в отделен склад за готова продукция до експедирането 
им.  

При дейността по сортиране ще се генерират  неопасни  отпадъци със следните кодове- 20 
01 11, 19 12 08, 15 01 01 и 15 01 02. Същите ще се събират разделно и ще се съхраняват на 
участъците, обозначени, съгласно приложената схема към заявлението.  

След постъпване и при предаване отпадъците ще бъдат изтеглени на контролна везна, с 
вместимост 0,500 т. Площадката е обособена на зони: 

- Зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт  с електронна везна; 
- Зона, на която ще се осъществява основната дейност по третиране на отпадъците R12- 

(размяна на отпадъци за полагане на някоя от дейностите с кодове  R1-  R11- включва 
предварителни дейности преди оползотворяване- сортиране (ръчно), опаковане) 

- Спомагателна зона, на която се осъществява дейност R13 (Съхраняване до извършване 
на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12); 
 

№ Вид на отпадъка  Дейности по 
кодове  

 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 
1 20 01 10         Облекла R12- размяна на отпадъци за 

полагане на някоя от 
дейностите с кодове  R1-  
R11- включва предварителни 
дейности преди 
оползотворяване- 
сортиране(ръчно), 
опаковане; 
R13 – Съхраняване до 
извършване на която и да е от 
операциите по 
оползотворяване от R1 до R12; 
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- Складова зона  за съхраняване на образуваните от дейността отпадъци до  предаването 

им за последващо третиране  на дружества, притежаващи  документ по чл. 35 от ЗУО. 
- Зона с адмистративно-битова част. 
 Отпадъците ще се събират и ще се съхраняват по начин, в съответствие с изискванията 

поставени в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г. (Обн. ДВ бр.29 от 30 Март 1999 г.) 
 
На територията на площадката да се извършват следните дейности по оползотворяване на 
отпадъци: 
 
R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите от R-1 до R 
12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на мястото на образуването 
им; 
R12- размяна на отпадъци за полагане на някоя от дейностите с кодове  R1-  R11- включва 
предварителни дейности преди оползотворяване- сортиране(ръчно), опаковане; 
 
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 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 отговаря на следните изисквания: 
2.1. Да e разположенa на територия за производствени или складови дейности с изградена 
непропусклива повърхност.  
2.2. Да е оградена, обозначена с ясни надписи за предназначението си, вида на отпадъците, 
които се третират, фирмата, която я експлоатира, и работното време; 
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. Престоя на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на 
отпадъците ще се осъществява пред площадката, посредством рампата.  
2.5. Да е пожарообезопасена чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители; 
2.6. Да разполага с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за 
ограничаване на евентуални разливи; 
2.7. Да е оборудвана с везна за измерване на теглото на приеманите отпадъци или договор за 
ползване на такава;  
2.8. Дейностите, които се осъществяват на площадката да не увреждат човешкото здраве и да не 
се използват вредни за околната среда методи на третиране.  
2.9. Всички генерирани от дейността на площадката отпадъци да се събират, съхраняват и 
третират разделно по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни 
свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и 
транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ДВ, бр. 29/1999 г./.  
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2.10. 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, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано 
третиране на отпадъците от дейността. 
 
 
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 на натрупаните отпадъци и писмено да се уведоми 
РИОСВ-Стара Загора. 
5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 
Наредба № 1 от 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. 
6.        Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигурява неограничен достъп 
на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните 
изисквания за третиране на отпадъците и условията, поставени в Решението. 
7.    При извършване на дейностите на площадката, отговорните лица да осигуряват 
необходимите мерки за предотвратяване на аварийни ситуации. 
 
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната 
среда и водите или пред съответния Административен съд, по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 
 
ХРИСТИНА ПЕТРОВА 
За Директор на РИОСВ – Стара Загора 
(съгласно Заповед № РД-08-35/ 28.02.2020 г. 
на директора на РИОСВ – Стара Загора ) 
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