
 1 

 

 

                                                                    

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 – СТАРА ЗАГОРА 

териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

 
 

 

Изх. № КОС-21-4621 

гр.Ст. Загора, 16.09.2015 г. 

 

 

                                                                       РЕШЕНИЕ 

 

                                                             № 13-ДО-520-00 от  16.09.2015 г. 

 

На основание чл. 71, ал.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 

във връзка със заявление № 4621/25.08.2015 г.  

 

 

РАЗРЕШАВАМ 

 

на 

 

  „КАМИДА ОЙЛ“ ЕООД 

 

ЕИК: 128572257  

седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Ормана”  № 39,  

лице, управляващо/представляващо дружеството: Иван Денев Иванов, 

служ. тел.: 046/66 41 50; 0887/44 73 44 

факс: 046/66 41 50 

електронна поща: kamidaoil@abv.bg 

 

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

 

1. Площадки № 1: 

 

1.1 С местонахождение: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол,  ул. „Ормана”   № 39, поземлен 

имот с идентификатор № 87374.518.18 

 

 

1.2       Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по 

третиране са посочени в следната таблица: 

 

 

 

 

 

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
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 Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  13 02 05* Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

R 13-съхраняване 

на отпадъци 

20 От физически 

и юридически 

лица 

2.  13 02 06* Синтетични 

моторни и смазочни 

масла и масла за 

зъбни предавки 

R 13-съхраняване 

на отпадъци 

1 От физически 

и юридически 

лица 

3.  13 02 08* Други моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки 

R 13-съхраняване 

на отпадъци 

2 От физически 

и юридически 

лица 
4.  13 01 10* Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална 

основа 

R 13-съхраняване 

на отпадъци 

10 От физически 

и юридически 

лица 

 

 

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

съоръженията. 

 

Отработените масла се съхраняват на Площадка № 1 с местонахождение: област Ямбол, 

община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Ормана”   № 39, поземлен имот с идентификатор № 87374.518.18  на 

територията на автосервиза в обособено затворено складово помещение с бетонова настилка. 

Маслата се съхраняват в затворени метални варели и се предават на лицезирани фирми. От 

физически и юридически лица, отработените масла се доставят опаковани в затворени метални 

варели. 

От ремонтната и сервизна дейност на фирмата, маслата се източват със специализирано 

оборудване  /1 бр. SAMOA- Италия и 1 бр.RAASM Италия/ и след запълване на съда, посредством 

въздух под налягане се източват в метални варели и се затварят плътно. 
 

 

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 

 

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и превантивните 

мерки в съответствие с документацията, приложена към заявлението. 

2. 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, 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. 

3. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

3.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:  

Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови дейности с 

устройствен план (ОУП, ПУП, др.) Да са оградени, обозначени, с изградена непропусклива 

повърхност. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до 

предаването им на други фирми за последващо третиране.  

3.2 Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

НАРЕДБА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА  И ОТПАДЪЧНИТЕ НЕФТОПРОДУКТИ (глава  IV ) 



 3 

4.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

НАРЕДБА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА  И ОТПАДЪЧНИТЕ НЕФТОПРОДУКТИ (глава  IV ) 

5. При закриването на площадката/те и прекратяването на дейността да се предприемат съответните 

мерки за почистването им от приетите видове отпадъци и писмено да се уведоми  РИОСВ-Стара 

Загора. 

6. 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 (обн. ДВ. бр.51/ 20.06.2014 г.) 

7. Други условия:  

7.1. Да не се съхраняват над 50 тона общо количество опасни отпадъци на определена площадка в 

един и същ момент от време. Опасните отпадъци, събрани  от  контрагентите да се  завеждат в 

отчетните книги и своевременно да се експедират за последващо оползотворяване или рециклиране. 

Съхранението на опасни отпадъци над това количество, попада в обхвата на  т 5.5 от Приложение № 4  

към чл. 117, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и  подлежи на издаване на комплексно 

разрешително. 

7.2. Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 4 от Наредбата за отработените масла  и отпадъчните 

нефтопродукти. 

7.3. Да се осигури уплътняване на резервоарите за горива, гарантиращо недопускане на разливи на 

нефтопродукти на площадката. 

7.4. Да не се допуска замърсяване с нефтопродукти на земната повърхност на територията на 

бензиностанцията, експлоатирана от „Камида ойл” ЕООД, гр. Ямбол. При евентуални разливи да се 

отстрани и почисти замърсеният почвен слой и  отнетата почва да се предаде на лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО. 

 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната 

среда и водите или пред Административен съд, гр. Ст. Загора по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

 

 

 

ХРИСТИНА ПЕТРОВА 

За Директор на РИОСВ - Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-08-169/11.09.2015 г.  

на директора на РИОСВ - Стара Загора/ 
 

 

 

 

 

 

Съгласувал:                                                    

Атанас Атанасов                                           

Директор Дирекция АФПД                          

 

 

 

 

Изготвил: 

Деница Динева 

Мл. експерт в УООП 
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