
 

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- РД-445-02 от 17.02.2020 г. 
 

На основание чл. 78, ал. 12, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със 
заявление № КОС- 21-642 от 03.02.2020  г.  

 
ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ 

 
на регистрация по чл. 35, ал. 3 и на регистрационен документ № 13- РД-445-01 от 29.10.2018 г. 

 
на „АТЗ ПРОДЖЕКТ” ЕООД 

 
ЕИК: 202786041  

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, гр. София, р-н Красно 

село, ж.к. „Хиподрума” ул. „Емине” № 2, офис 2  

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

контакти): Светлан Убчев 

служ. тел.: 0878 48 48 04 

 
поради следните причини: 

 
 1. Неспазване изискванията на ЗУО и/или подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му; 
 

„АТЗ Проджект”  ЕООД, гр. София притежава решение № 13- РД- 445-01 от 29.10.2018 г. 
за дейности по третиране (R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 
дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането им) на следните отпадъци с кодове 19 12 04 
(пластмаса и каучук), в количество 9000 т/г.  и 19 12 12 (други отпадъци (включително смеси от 
материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11), в 
количество 15 000 т/г. на площадка № 1 с местонахождение: землището на с. Калитиново, общ. 
Стара Загора в имот с идентификатор 35420.12.31, с площ 12 000 кв.м. 
  В РИОСВ- Стара Загора от дружеството „АТЗ Проджект”  ЕООД, гр. София е постъпило 
заявление (по образец № 3, към чл. 79, ал. 1 от ЗУО), вх. № КОС-21-642/03.02.2020 г. за 
изменение и/или допълнение на регистрационен документ № 13- РД- 445-01 от 29.10.2018 г. за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци: а именно включване на нова площадка № 2 
с местонахождение: с. Хрищени, общ. Стара Загора, имот с идентификатор № 77476.136.14, в 
землището на с. Хрищени, с площ 131,713 дка, за дейности по третиране (R 10- Обработване на 
земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда и R 13- 
Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
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събирането им) на отпадъци с код 19 12 09- минерали (например пясък, камъни), в количество 
100 000 т/г. 

Съгласно изискванията на чл. 35, ал. 2, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) 
и Глава VII от Практически указания за прилагане на законодателството, свързано с 
управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в 
Република България, утвърдени от Министъра на околната среда и водите 2015 г., за дейност по 
оползотворяване на неопасни отпадъци, обозначена с код – R10 се изисква издаване на 
разрешение по реда на глава пета, раздел I от ЗУО.  

В тази връзка представения от Вас образец № 3, към чл. 79, ал. 1 от ЗУО на заявление, 
вх. № КОС-21-642/03.02.2020 г., за изменение и/или допълнение на регистрационен документ 
№ 13- РД- 445-01 от 29.10.2018 г.  не съответства   на изискванията на този закон и 
подзаконови нормативни актове и не следва да бъде  издаден от Директора на РИОСВ- Стара 
Загора документ по  чл. 79, ал. 3, във връзка с ал.1  от ЗУО. 
 
 
 

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.    
 
 
 
 
 
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ 
Директор на РИОСВ - Стара Загора 
 
 
Съгласували: 
 
Христина Петрова 
Директор на дирекция „К и ПД” 
 
 
 Ивилина Станева 
Главен Юрисконсулт 
 
 
инж. Диана Вълканова 
Началник отдел КОС 
 
 
Изготвил:  
Деница Динева: 
Старши експерт в направление УООП 

 
 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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