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 Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора 

        
 

1 

 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13-ДО-533-00 от 10.11.2017 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 № 4987 от 10.10.2017 г. 

 

РАЗРЕШАВАМ 
                                  

на „КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ” ЕООД 
 
ЕИК: 201199500  
седалище и адрес на управлението: област Русе, община Русе, гр. Русе, бул.“Петрохан“, № 22,  
ет. 2; 
лице, управляващо/представляващо дружеството: Васил Христов Нечев; 
служ. тел. 0886 75 76 76; 
факс: 082 828390; 
електронна поща: vnechev@gmail.com 
 
както следва: 
 
I.Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следната площадка: 
 
1. Площадка № 1: Претоварна станция за ТБО - Гълъбово:  
 
1.1. С местонахождение:  област Стара Загора, община Гълъбово, с. Обручище, УПИ № ПИ 
000051, с площ 18 000 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, кодове Коли 

чество 
(тон/ 
год.) 

Произход 
Код Наимено

вание 

1 2 3 4 5 
 
 

1. 

 
 

13 02 08* 

Други 
моторни, 
смазочни и 
масла за 
зъбни 
предавки 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове R1 – R12 с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

10 От физически 
лица От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

 
 

2. 15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки  

R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
 /Сортиране, Балиране/ 
R 13-  Съхраняване на отпадъци до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с 

100 
от физически и 
юридически 
лица 
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изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

 
 
 

3. 15 01 02 Пластмасов
и опаковки  

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

100 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

4. 15 01 06 Смесени 
опаковки 

R 12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

100 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

5. 15 01 07 Стъклени 
опаковки 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11/Сортиране, 
Трошене/ 
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 

100 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

6. 15 01 09 Текстилни 
опаковки 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

50 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 
 

7. 15 01 10* 

 
Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 
опасни 
вещества 
или 
замърсени с 
опасни 
вещества 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  /Сортиране/ 
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 

10 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 

8. 16 01 03 
Излезли от 
употреба 
гуми 

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 

150 

от физически и 
юридически 
лица 
 
 

 
 

9. 

 
 

16 06 01* 

Оловни 
акумулатор
ни батерии 

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  
 

100 От физически и 
юридически 
лица 

 
 

10. 

 
 

16 06 05 

Други 
батерии и 
акумулатор
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 
събирането им  

100 От физически и 
юридически 
лица 
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11. 17 02 01 Дървесина R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове R1 – R12 с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

1 000 От физически 
лица  
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

 
 
 

12. 19 12 01 Хартия и 
картон 

R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /Сортиране, 
Балиране/ 
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 

50 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

13. 19 12 04 Пластмаса и 
каучук 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

50 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

14. 
19 12 05 Стъкло 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11/Сортиране, 
Трошене/ 
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 
 

50 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

15. 19 12 10 

Запалими 
отпадъци 
(RDF - 
модифицира
ни горива, 
получени от 
отпадъци) 

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 

100 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 
 
 

16. 
19 12 12 

Други 
отпадъци 
(включител
но смеси от 
материали) 
от 
механично 
третиране 
на 
отпадъци, 
различни от 
упоменатит
е в 19 12 11 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  
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 
D13-Прегрупиране или смесване преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 
D15 - Съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на 
площадката на образуване до събирането им 
 

5 000 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

17. 
20 01 01 Хартия и 

картон 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  
/Сортиране, Балиране/ 
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 
 

100 

от физически и 
юридически 
лица 
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18. 20 01 02 Стъкло 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /сортиране, 
трошене/  
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 

100 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 

19. 20 01 13 * Разтворител
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 
събирането им 

10 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 

20. 20 01 14 * Киселини 

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 

10 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 

21. 20 01 15 * Основи 

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 

10 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

22. 20 01 27 * 

Бои, 
мастила, 
лепила/адхе
зиви и 
смоли, 
съдържащи 
опасни 
вещества 
 

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 

20 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

23. 20 01 29 * 

Перилни и 
почистващи 
смеси, 
съдържащи 
опасни 
вещества 
 

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 

20 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

24. 20 01 30 

Перилни и 
почистващи 
смеси, 
различни от 
упоменати 
те в 20 01 29 

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 
 
 

20 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 
 
 
 

25. 20 01 33 * 

Батерии и 
акумулатор
и, включени 
в 16 06 01, 
16 06 02 или  
16 06 03, 
както и 
несортиран
и батерии и 
акумулато 
ри, 
съдържащи 
такива 
батерии 
 

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 

15 

от физически и 
юридически 
лица 
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26. 20 01 34 

Батерии и 
акумулатор
и, различни 
от 
упоменати 
те в 20 01 33 

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 

15 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 

27. 20 01 39 Пластмаси 

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 

50 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

28. 20 02 01 
Биоразгради
ми 
отпадъци 

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 

50 

Отпадъци от 
паркове и 
градини, зелени 
площи 
От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

29. 20 03 01 
Смесени 
битови 
отпадъци 

D13-Прегрупиране или смесване преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 
12/уплътняване/ 
D15 - Съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на 
площадката на образуване до събирането им 

5 000 

От домакинства, 
търговски обекти, 
производствени  
дейности,  
От физически 
лица 
От лица, 
регистрирани по 
Търговския 
закон 

 
 
 

30. 20 03 07 Обемни 
отпадъци 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /сортиране, 
шредиране/  
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 

350 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
1.2.1 Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 
ще се третират: 
Код на отпадъка съгласно 
Наредбата по чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  
батерии и акумулатори 

Индустриални батерии 
и акумулатори 

Портативни  
батерии и акумулатори 

1 2 3 4 
 16 06 01* Х Х □ 
 16 06 02* □ □ □ 
 16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 □ □ □ 
16 06 05 Х Х □ 

  20 01 33* □ □ Х 
20 01 34 □ □ Х 

 
 
2. Площадка № 2: Претоварна станция за ТБО - Гурково 

 
2.1. С местонахождение: област Стара Загора, община Гурково, гр. Гурково, ПИ с 
идентификатор № 18157.112.369,  с площ 9 999 кв.м. 
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2.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 
 
№ Вид на отпадъка Дейности, кодове Коли 

чество 
(тон/ 
год.) 

Произход 
Код Наимено

вание 

1 2 3 4 5 
 
 

1. 

 
 

13 02 08* 

Други 
моторни, 
смазочни и 
масла за 
зъбни 
предавки 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове R1 – R12 с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

10 От физически 
лица, от лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

 
 

2. 

15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки  

R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
 /Сортиране, Балиране/ 
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 

100 
От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

3. 15 01 02 Пластмасо 
ви опаковки  

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

4. 15 01 06 Смесени 
опаковки 

R 12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

5. 15 01 07 Стъклени 
опаковки 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11/Сортиране, 
Трошене/ 
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 

100 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

6. 15 01 09 Текстилни 
опаковки 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

50 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 

7. 15 01 10* 

 
Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 
опасни 
вещества 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  /Сортиране/ 
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 

10 

От физически и 
юридически 
лица 
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или 
замърсени с 
опасни 
вещества 

събирането им 

 
 

8. 16 01 03 
Излезли от 
употреба 
гуми 

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 

150 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

9. 

 
 

16 06 01* 

Оловни 
акумулатор
ни батерии 

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  
 

100 От физически и 
юридически 
лица 

 
 

10. 

 
 

16 06 05 

Други 
батерии и 
акумулатор
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 
събирането им  
 

100 От физически и 
юридически 
лица 

 
 

11. 

 
 

17 02 01 

 
 
Дървесина 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове R1 – R12 с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

1 000 От физически 
лица  
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

 
 
 

12. 
19 12 01 Хартия и 

картон 

R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /Сортиране, 
Балиране/ 
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 
 

50 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

13. 
19 12 04 Пластмаса и 

каучук 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 
 

50 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

14. 
19 12 05 Стъкло 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11/Сортиране, 
Трошене/ 
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 
 

50 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

15. 19 12 10 

Запалими 
отпадъци 
(RDF - 
модифицира
ни горива, 
получени от 
отпадъци) 
 

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 

100 

От физически и 
юридически 
лица 
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16. 19 12 12 

Други 
отпадъци 
(включител
но смеси от 
материали) 
от 
механично 
третиране 
на 
отпадъци, 
различни от 
упоменати 
те в 19 12 11 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  
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 
D13-Прегрупиране или смесване преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 
D15 - Съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на 
площадката на образуване до събирането им 
 

11 000 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

17. 20 01 01 Хартия и 
картон 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  
/Сортиране, Балиране/ 
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 
 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

18. 20 01 02 Стъкло 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /сортиране, 
трошене/  
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 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

19. 20 01 13 * Разтворите 
ли 

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 

10 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

20. 20 01 14 * Киселини 

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 

10 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

21. 20 01 15 * Основи 

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 
 

10 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

22. 20 01 27 * 

Бои, 
мастила, 
лепила/адхе
зиви и 
смоли, 
съдържащи 
опасни 
вещества 
 

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 

20 

От физически и 
юридически 
лица 

 
23. 20 01 29 * 

Перилни и 
почистващи 
смеси, 
съдържащи 

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 

20 

От физически и 
юридически 
лица 

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


 гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,      
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,  

       www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg   
9 
 

опасни 
вещества 

събирането им 

 
 
 

24. 20 01 30 

Перилни и 
почистващи 
смеси, 
различни от 
упоменати 
те в 20 01 29 

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 
 
 

20 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 
 
 
 

25. 20 01 33 * 

Батерии и 
акумулатор
и, включени 
в 16 06 01, 
16 06 02 или  
16 06 03, 
както и 
несортиран
и батерии и 
акумулато 
ри, 
съдържащи 
такива 
батерии 
 

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 

15 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
26. 20 01 34 

Батерии и 
акумулато 
ри, 
различни от 
упоменати 
те в 20 01 33 

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 

15 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

27. 20 01 39 Пластмаси 

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 

50 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

28. 20 02 01 
Биоразгради
ми 
отпадъци 

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 

50 

Отпадъци от 
паркове и 
градини, зелени 
площи 
От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

29. 20 03 01 
Смесени 
битови 
отпадъци 

D13-Прегрупиране или смесване преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 
12/уплътняване/ 
D15 - Съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

11 000 

От домакинства, 
търговски обекти, 
производствени  
дейности,  
от физически 
лица, 
от лица, 
регистрирани по 
Търговския 
закон 

 
 
 

30. 20 03 07 Обемни 
отпадъци 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /сортиране, 
шредиране/  
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 

350 

От физически и 
юридически 
лица 
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2.2.1 Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 
ще се третират: 
 

Код на отпадъка 
съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  
батерии и акумулатори 

Индустриални батерии 
и акумулатори 

Портативни  
батерии и акумулатори 

1 2 3 4 
 16 06 01* Х Х □ 
 16 06 02* □ □ □ 
 16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 □ □ □ 
16 06 05 Х Х □ 

  20 01 33* □ □ Х 
20 01 34 □ □ Х 

 
3. Площадка № 3: Претоварна станция за ТБО - Казанлък 

 
3.1. С местонахождение: област Стара Загора, община Казанлък,  землището на с. Черганово, 
ПИ с идентификатор № 000471, ЕКАТТЕ 80532 с площ 32 146 кв.м. 
3.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 
№ Вид на отпадъка Дейности, кодове Коли 

чество 
(тон/ 
год.) 

Произход 
Код Наимено

вание 

1 2 3 4 5 
 
 

1. 

 
 

13 02 08* 

Други 
моторни, 
смазочни и 
масла за 
зъбни 
предавки 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове R1 – R12 с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

10 От физически 
лица, от лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

 
 
 

2. 15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки  

R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
 /Сортиране, Балиране/ 
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 

100 
От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

3. 15 01 02 Пластмасо 
ви опаковки  

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

4. 15 01 06 Смесени 
опаковки 

R 12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

100 

От физически и 
юридически 
лица 
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5. 15 01 07 Стъклени 
опаковки 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11/Сортиране, 
Трошене/ 
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 

100 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

6. 15 01 09 Текстилни 
опаковки 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
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 

50 
от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

7. 15 01 10* 

 
Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 
опасни 
вещества 
или 
замърсени с 
опасни 
вещества 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  /Сортиране/ 
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 

10 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

8. 16 01 03 
Излезли от 
употреба 
гуми 

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 

150 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

9. 

 
 

16 06 01* 

Оловни 
акумулатор
ни батерии 

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  
 

 
 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

10. 

 
 

16 06 05 

Други 
батерии и 
акумулатор
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 
събирането им  
 

 
 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

11. 

 
 

17 02 01 

 
 
Дървесина 

R13 – Съхраняване на отпадъци до извършване на 
някоя от дейностите с кодове R1 – R12 с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

 
 

1 000 

От физически 
лица  
От лица, 
регистрирани по 
Търговския закон 

 
 
 
 

12. 19 12 01 Хартия и 
картон 

R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /Сортиране, 
Балиране/ 
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 
 

50 

От физически и 
юридически 
лица 

 
13. 19 12 04 Пластмаса и 

каучук 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 
/Сортиране, Балиране/ 
R 13- Съхраняване на отпадъци до извършването 

50 

От физически и 
юридически 
лица 
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на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 
 

 
 
 
 

14. 19 12 05 Стъкло 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11/Сортиране, 
Трошене/ 
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 
 

50 

от физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

15. 19 12 10 

Запалими 
отпадъци 
(RDF - 
модифицира
ни горива, 
получени от 
отпадъци) 
 

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 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 
 
 
 

16. 19 12 12 

Други 
отпадъци 
(включител
но смеси от 
материали) 
от 
механично 
третиране 
на 
отпадъци, 
различни от 
упоменати 
те в 19 12 11 

R 12- Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  
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 
D13-Прегрупиране или смесване преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 
D15 - Съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на 
площадката на образуване до събирането им 
 

44 000 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

17. 20 01 01 Хартия и 
картон 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11  
/Сортиране, Балиране/ 
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 
 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

18. 
20 01 02 Стъкло 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /сортиране, 
трошене/  
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 
 

100 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

19. 20 01 13 * Разтворите 
ли 

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 
 

10 

От физически и 
юридически 
лица 
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20. 

20 01 14 * Киселини 

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 

10 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

21. 20 01 15 * Основи 

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 
 

10 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

22. 20 01 27 * 

Бои, 
мастила, 
лепила/адхе
зиви и 
смоли, 
съдържащи 
опасни 
вещества 
 

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 

20 

От физически и 
юридически 
лица 

 
23. 

20 01 29 * 

Перилни и 
почистващи 
смеси, 
съдържащи 
опасни 
вещества 

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 

20 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 

24. 20 01 30 

Перилни и 
почистващи 
смеси, 
различни от 
упоменати 
те в 20 01 29 

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 
 
 

20 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 
 
 
 

25. 20 01 33 * 

Батерии и 
акумулатор
и, включени 
в 16 06 01, 
16 06 02 или  
16 06 03, 
както и 
несортиран
и батерии и 
акумулато 
ри, 
съдържащи 
такива 
батерии 
 

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 

15 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 
26. 

20 01 34 

Батерии и 
акумулато 
ри, 
различни от 
упоменати 
те в 20 01 33 

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 
 
 

15 

От физически и 
юридически 
лица 

 
 

27. 20 01 39 Пластмаси 

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 
 

50 

От физически и 
юридически 
лица 
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28. 20 02 01 
Биоразгради
ми 
отпадъци 

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 

50 

Отпадъци от 
паркове и 
градини, зелени 
площи 
От физически и 
юридически 
лица 

 
 
 
 

29. 20 03 01 
Смесени 
битови 
отпадъци 

D13-Прегрупиране или смесване преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 
12/уплътняване/ 
D15 - Съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове D 1 - 
D 14, с изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им 

44 000 

От домакинства, 
търговски обекти, 
производствени  
дейности,  
от физически 
лица, 
от лица, 
регистрирани по 
Търговския 
закон 

 
 
 

30. 20 03 07 Обемни 
отпадъци 

R 12 Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R 1 - R 11 /сортиране, 
шредиране/  
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 

350 

От физически и 
юридически 
лица 

 
3.2.1 Видовете батерии и акумулатори съгласно съответната наредба по чл. 13, ал. 1, които 
ще се третират: 
 

Код на отпадъка 
съгласно Наредбата по 

чл. 3 от ЗУО 

Автомобилни  
батерии и акумулатори 

Индустриални батерии и 
акумулатори 

Портативни  
батерии и акумулатори 

1 2 3 4 
 16 06 01* Х Х □ 
 16 06 02* □ □ □ 
 16 06 03* □ □ □ 
16 06 04 □ □ □ 
16 06 05 Х Х □ 

  20 01 33* □ □ Х 
20 01 34 □ □ Х 

 
 
II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет 
на съоръженията:  
    
На площадките се извършват следните дейности:  
Регионална система за управление на отпадъците (РСУО) в регион Стара Загора включва 
следните съоръжения/инсталации: Регионален център за управление на отпадъците (РЦУО) 
Стара Загора (РЦУО) с Клетка № 1 на Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително 
сепариране на отпадъци, инсталация за компостиране, общински събирателен център и три 
претоварни станции (ПС) в регион Стара Загора – ПС Казанлък, ПС Гурково и ПС Гълъбово. 
Регионалната система за УО за регион Стара Загора обслужва дванадесет общини, както следва: 
Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови, Мъглиж, Николаево, Опан, 
Твърдица, Чирпан, Павел баня и Раднево. 
За горепосочените три претоварни станции (Казанлък, Гурково, Гълъбово) са издадени 
Разрешения за ползване от ДНСК – София, както следва: 

• СТ-05-2375/15.12.2015 г. – за ПС Гълъбово; 
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• СТ-05-2619/30.12.2015 г. – за ПС Гурково; 
• СТ-05-2549/23.12.2015 г. – за ПС Казанлък (с.Черганово, общ.Казанлък). 

Включването на Претоварни станции в РСУО – Стара Загора е с цел намаляване на общите 
разходи за управление на отпадъците посредством намаляване разходите за транспорт, 
предварително третиране на отпадъците на ПС и организиране на трансфер на уплътнения 
отпадък до регионалното депо на РЦУО – Стара Загора по ефикасен начин.   
РСУО в регион Стара Загора включва три ПС със следните капацитети:  

• ПС Казанлък (20-год. товар ~ 44,000 тона/год.);  
• ПС Гурково (20-год. товар ~ 11,000 тона/год.);  
• ПС Гълъбово (20-год. товар ~ 5,400 тона/год.). 

На всяка ПС е ситуиран „център за рециклиране” за екологосъобразно третиране на отпадъците; 
площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци (използва се мобилен 
шредер, който се намира на РЦУО и се премества на площадката на ПС при необходимост); 
площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО – до изпълване капацитета на 
контейнерите и транспортирането им до инсталацията за сепариране и закрито компостиране на 
РЦУО – Стара Загора. Центърът за рециклиране е оборудван с контейнери за разделно събиране 
на различни видове отпадъци.  
 
Входящият поток – разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на общините: 
Казанлък, Павел баня и Мъглиж (за ПС Казанлък); Гурково, Николаево и Твърдица (за ПС 
Гурково) и Гълъбово (за ПС Гълъбово), като картон, автомобилни гуми, стъкло, хартия, опасни 
отпадъци от домакинствата и др. ще се съхраняват в различни контейнери до изчерпване на 
обема на съответния контейнер до предаване за последващо рециклиране на отпадъците и на 
негово място ще се поставя празен.  
Цялото количество компактирани битови отпадъци от трите ПС се транспортира до РЦУО – 
Стара Загора за депониране, защото отпадъка е уплътнен и не може да се сепарира. Зелените 
отпадъци се транспортират директно на РЦУО или  се съхраняват временно на площадките на 
ПС до последващо транспортиране на РЦУО.  
Битовите отпадъци генерирани на територията на седемте общини- Гълъбово, Гурково, 
Николаево, Твърдица, Казанлък, Павел баня и Мъглиж, се транспортират съответно до трите 
претоварни: ПС Гълъбово, ПС Гурково и ПС Казанлък. След предварително третиране 
/уплътняване/ се транспортират до РЦУО за последващо депониране с контейнеровози – 2 броя 
с 2 бр. ремаркета (общо за трите претоварни станции, като транспортират контейнерите до 
РЦУО – Стара Загора). Крайно обезвреждане на отпадъците – депониране на неопасни 
отпадъци, се извършва на Регионалното депо на РЦУО, като общините Стара Загора, Опан, 
Братя Даскалови, Чирпан и Раднево директно транспортират генерираните отпадъците от 
населението.  

 Битови отпадъци от хартия, картон, пластмаси и стъкло: 
Предвижда се събиране на отпадъци от хартия, картон, пластмаси, дървесни отпадъци и 

стъкло. Системата за разделно събиране на битови отпадъци обхваща отпадъци с кодове и 
наименования съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците - ДВ, бр. 
66 от 8 август 2014 г., посочени в таблицата по т.1.2. 2.2 и 3.2. 

Отпадъците от хартия, картон, пластмаси, дървесни отпадъци, стъкло и отпадъци от 
опаковки се събират разделно в обособени за целта контейнери, обозначени с код и 
наименование на отпадъка, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г., с цел недопускане на 
смесването им. Ще се предават на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително 
или регистрационен документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъци и/или на 
организация по оползотворяване. Не се предвижда третирането им на площадката. 
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 Опасни битови отпадъци: 
Тези отпадъци включват бои и покрития, химичните вещества и препарати, използвани в 

домакинствата, вкл. дезинфектанти и др.  
Разделно събраните опасни битови отпадъци ще се предават за последващо третиране на 

лица, притежаващи документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците, въз основа на 
писмен договор. Не се предвижда третирането им на площадката. 

 Масово разпространени отпадъци: 
Негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, отработени масла /ОМ/, ще се 

събират и временно съхраняват по начин, който не възпрепятства последващо рециклиране и 
оползотворяване. Временното съхраняване на приетите НУБА и ОМ се извършва в затворени 
специализирани съдове. Дейностите с НУБА ще се извършват съгласно изискванията на 
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с 
ПМС №351 от 27.12.2012г.). 

Съдовете, където се събират отработените масла и отпадъчните нефтопродукти ще бъдат 
надписани и ще бъдат изолирани от околната среда - ще бъдат поставени в екосклад.   

Разделно събраните масово разпространени отпадъци се предават за последващо 
третиране на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен 
документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, въз основа на писмен договор. 
 
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ ЗА ТБО – ГЪЛЪБОВО  
За съхранение и предварителна обработка преди депониране на общинските отпадъци на 
община Гълъбово е изградена Претоварна станция за общински отпадъци в землището на с. 
Обручище, община Гълъбово. Претоварната станция за съхранение и предварително третиране 
на ТБО, опасни и неопасни отпадъци, генерирани на територията на община Гълъбово (ПС 
Гълъбово) приема и компактира отпадъци от община Гълъбово. 
На ПС има и площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци, както и 
площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО. Площадката се намира на около 800 m 
източно от главния път Гълъбово – Раднево и на около 4 km западно от с. Обручище. До 
мястото се достига по асфалтов път, преминаващ през жп линия и отклонение от около 300 
метра по черен път. Имотът е собственост на община Гълъбово.  
ПС Гълъбово отстои на 66 km от РЦУО – Стара Загора.  
На територията на ПС Гълъбово са обособени следните зони:  
• Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци (използва се мобилен 
шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при необходимост); 
• Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;  

• Оборудване за общински център за рециклиране. 
Общинският център за рециклиране е зона за съхранение в която са разположени контейнери за 
разделно събиране на различни видове отпадъци. 
Входящият поток – разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на община 
Гълъбово, като картон, пластмаси, автомобилни гуми, стъкло, хартия и др. постъпва на обекта 
чрез лични автомобили. Автомобилите се паркират в близост до съответния контейнер за да се 
разтоварят съответните отпадъци /контейнера се пълни до изчерпване на обема му/, след което 
напускат територията на обекта. След запълване обема на някои от контейнерите, чрез 
контейнеровоз се транспортират и предават за последващо третиране, като на неговото място се 
поставя празен. Контейнеровоза с пълните контейнери преминава през електронна везна, 
определят се основни параметри (време на напускане количество дестинация и др.) и напуска 
територията на обекта.  
В ЦР са разположени различни контейнери за събиране на различни видове отпадъци:  
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• Открити контейнери тип Вана – 10 m3 - 1 бр.;  

• Открити контейнери вана с подвижен преден капак 7 m3 - 2 бр.;  

• Контейнери с капаци с пружинен механизъм 7 m3 - 2 бр.;  

• Контейнери за специфични и опасни отпадъци (батерии, масла и др.) – размери от 1,6 до 
6 m, 1 брой. Контейнерите представляват цялостно лакирана заварена конструкция със 
заключващи се врати, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана.  

Стационарно оборудване – включени в ПС Гълъбово 
• Бариера;  
• Електронна везна;  
• Офис оборудване за административната сграда;  
• Уплътняваща преса;  
• Портален монитор;  
• Релсова система;  
• Високообемни контейнери за отпадъци /комплект 30 м3/ – 3 броя. 

 
Мобилно оборудване на територията на ПС Гълъбово 

• Уплътняващи контейнери, 30 m3; 
• Камион + Ремарке – уплътняващ контейнер (общо рег.); 
• Контейнери ЦР;  
• Резервни части и инструменти. 

 
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ – ГУРКОВО  
За съхранение и предварителна обработка преди депониране на общинските отпадъци на 
общините Гурково, Твърдица и Николаево е изградена Претоварна станция - Гурково. 
Площадката се намира на територията на община Гурково, в землището на гр. Гурково. 
Разположена е на около 1 км югоизточно от него в местността „Русева стена” и е в 
непосредствена близост до съществуващото общинско депо за твърди битови отпадъци. До 
площадката се достига по път, който се разклонява от асфалтовия път за гр. Велико Търново, 
чрез дясна отбивка, където е поставена бариера. Земята е общинска собственост. ПС Гурково 
отстои на 67 km от РЦУО – Стара Загора.  
На територията на ПС Гурково са обособени следните зони:  
• Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци (използва се мобилен 
шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при необходимост);  
• Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО; 
• Оборудване за общински център за рециклиране.  
Общинският център за рециклиране е зона за съхранение в която са разположени контейнери за 
разделно събиране на различни видове отпадъци. С цел разделяне на постъпващите входящи 
потоци отпадъци от ползвателите на ЦР и ПС, ЦР има отделен вход с бариера. 
Общинският център за рециклиране представлява открита площадка  в центъра на която е 
разположена зоната за съхранение на отпадъците, а по периферията е обособена зоната за 
разтоварване. Зоната за разтоварване е повдигната на височина H=1.85 m с цел лесно 
разтоварване на отпадъците от контейнерите. 
Входящият поток – разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на общини 
Гурково, Николаево и Твърдица, като картон, пластмаси, автомобилни гуми, стъкло, хартия и 
др. постъпва на обекта чрез лични автомобили. Автомобилите се паркират в близост до 
съответния контейнер за да се разтоварят съответните отпадъци /контейнера ще се пълни до 
изчерпване на обема му/, след което напускат територията на обекта. След запълване обема на 
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някой от контейнерите, чрез контейнеровоз се транспортира и предава за последващо 
третиране, като на неговото място се поставя празен. Контейнеровоза с пълните контейнери 
преминава през електронна везна, определят се основни параметри (време на напускане 
количество дестинация и др.) и напуска територията на обекта.  
В ЦР са разположени различни контейнери за събиране на различни видове отпадъци, както и 
две противопожарни касети, всяка оборудвана с по два пожарогасителя:  

• Открити контейнери тип Вана – 10 m3 – 3 бр.;  
• Открити контейнери вана с подвижен преден капак 7 m3 – 3 бр.;  
• Контейнери с капаци с пружинен механизъм 7 m3 – 3 бр.; 
• Контейнери за специфични и опасни отпадъци (батерии, масла и др.) – размери по 6 m – 

2 бр. Контейнерите представляват цялостно лакирана заварена конструкция със 
заключващи се врати, решетъчен под и обезопасяваща каптажна вана.  

В зоната за складиране са разположени общо 11 бр. контейнери. Компактираните отпадъци от 
претоварните станции се извозват до РЦУО – Стара Загора за последващо депониране на 
Регионалното депо. 
Стационарно оборудване – включени в ПС Гурково 

• Бариера;  
• Електронна везна;  
• Офис оборудване за административната сграда;  
• Уплътняваща преса;  
• Портален монитор;  
• Релсова система;  
• Високообемни контейнери за отпадъци /комплект 30 м3/ – 3 броя.  

 
Мобилно оборудване на територията на ПС Гурково 

• Контейнери за дълги разстояния, 30 m3;  
• Камиони – дълги разстояния;  
• Контейнери за РЦ; 
• Допълнително оборудване и специални части. 

 
 
ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ – КАЗАНЛЪК  
За съхранение и предварителна обработка преди депониране на общинските отпадъци на 
общините Павел баня, Казанлък и Мъглиж до Регионалният център за управление на 
отпадъците Стара Загора е изградена Претоварна станция за общински отпадъци в землището 
на с. Черганово, община Казанлък. Площадката се намира в землището на с. Черганово, 
община Казанлък (на около 700 m северно от главния път Казанлък – Мъглиж, при 
отклонението за Стара Загора и на около 2,4 km североизточно от покрайнините на с. 
Черганово, в близост до старото депо на община Казанлък). Имотът е собственост на община 
Казанлък. До мястото се достига по специално изграден асфалтов път, отклонение от 
републикански път I-5 – Казанлък – Стара Загора. ПС Казанлък отстои на 48 km от РЦУО – 
Стара Загора. Претоварната станция приема и компактира отпадъци от общините Казанлък, 
Мъглиж и Павел баня.  
На територията на ПС Казанлък са обособени следните зони:  

• Площадка за шредиране и временно съхранение на „зелени” отпадъци (използва се 
мобилен шредер, който се намира на РЦУО и се докарва на площадката при 
необходимост);  

• Площадка за шредиране и временно съхранение на ЕГО;  
• Оборудване за общински център за рециклиране.  
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Общинският център за рециклиране представлява открита площадка, като в центъра и е 
разположена зоната за складиране, а по периферията е обособена зоната за разтоварване. Зоната 
за разтоварване е повдигната на височина H=1.80 m от складовата зона, осигурен е лесен достъп 
и разтоварни площадки за леки автомобили. В складовата зона са разположени различни 
контейнери за разделно събиране на различни видове отпадъци.  
Входящият поток – разделно събрани отпадъци от домакинствата на територията на общини 
Казанлък, Павел баня и Мъглиж, като картон, пластмаси, автомобилни гуми, стъкло, хартия и 
др. постъпва на обекта чрез лични автомобили. Автомобилите се паркират в близост до 
съответния контейнер за да се разтоварят съответните отпадъци /контейнера ще се пълни до 
изчерпване на обема му/, след което напускат територията на обекта. След запълване обема на 
някой от контейнерите, чрез контейнеровоз се транспортира и предава за последващо 
третиране, като на неговото място се поставя празен. Контейнеровоза с пълните контейнери 
преминава през електронна везна, определят се основни параметри (време на напускане 
количество дестинация и др.) и напуска територията на обекта.  
В ЦР е предвидено да са разположени различни контейнери за събиране на различни видове 
отпадъци, както и две противопожарни касети, всяка оборудвана с по два пожарогасителя.  
В зоната за складиране са разположени:  
 - Стоманени контейнери за складиране на по-обемни отпадъци /суровини, обем 20 m3 - 13 бр.; 
 - Стоманени контейнери за складиране на строителни отпадъци /суровини, обем 10 m3 - 2 бр.; 
 - Мобилен пункт за събиране на отпадъци /Товарни контейнери ролков тип, оборудвани с вана 
на дъното, покрита изцяло с метална решетка за временно складиране на опасни отпадъци – 2 
бр.  
Компактираните отпадъци от претоварните станции се извозват до РЦУО – Стара Загора за 
последващо депониране на Регионалното депо.  
Стационарно оборудване – включени в ПС Казанлък 

• Портал с бариера;  
• Електронна везна;  
• Офис оборудване за административната сграда;  
• Портален монитор;  
• Уплътняваща преса – 2 броя; 
• Високообемни контейнери за отпадъци /комплект 30 м3/ – 6 броя;  
• Релсова система;  

Мобилно оборудване на територията на ПС Казанлък 
• Контейнери за дълги разстояния, 30 m3  
• Камиони – дълги разстояния – 2 бр.⃰  
• Контейнери за РЦ  
• Допълнително оборудване и специални части. 

 
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  
и образувани от дейността на площадката 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; 

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


 гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,      
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,  

       www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg   
20 
 

• 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:  
3.1.1. Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови дейности 
с устройствен план (ОУП, ПУП, др.) и с местоположение:  
Площадка № 1: Претоварна станция за ТБО – Гълъбово, област Стара Загора, община 
Гълъбово, с. Обручище, УПИ № ПИ 000051, с площ 18 000 кв. м.; 
Площадка № 2: Претоварна станция за ТБО – Гурково, област Стара Загора, община 
Гурково, гр. Гурково, ПИ с идентификатор № 18157.112.369,  с площ 9 999 кв.м. 
Площадка № 3: Претоварна станция за ТБО – Казанлък, област Стара Загора, община 
Казанлък,  землището на с. Черганово, ПИ с идентификатор № 000471, ЕКАТТЕ 80532 с площ 
32 146 кв.м. 
3.1.2. Площадките да са обозначени с табела с данни за предназначението им, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти.  
3.1.3. Площадките да са с изградена непропусклива повърхност с ограда около целия 
периметър.  
3.1.4. Площадките да са изградени съгласно изискванията на Наредба № Із – 1971 от 29 
октомври 2009 г. за застроително – технически правила и норми и осигуряване на безопасност 
при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).  
3.1.5. Площадките да са оборудвани с измервателни устройства за измерване на постъпващите и 
предаваните отпадъци, калибрирани с точност за измерванията.  
3.1.6. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели до 
предаването им на други фирми за последващо третиране.  
3.1.7. Площадките да са оборудвани с вътрешна площадка за престой на колите по време на 
извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците, която да е ясно означена 
и да е отделена от останалите съоръжения в обекта; 
3.1.8. Площадките да са пожарно обезопасени чрез достатъчен брой подходящи 
пожарогасители; 
3.1.9. Площадките да са оборудвани  с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и 
временно съхраняване на отпадъци, резервоарите да са съоръжени с обваловка с обем съгласно 
нормативните изисквания; 
3.1.10. Площадките да са оборудвани  с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване 
на течни отпадъци; 
3.1.11. Площадките да разполагат с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), 
използвани за ограничаване на евентуални разливи; 
3.1.12. Участъците, на които се съхраняват течни отпадъци да са с непропускливи покрития и да 
са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните абсорбенти, 
използвани за ограничаване на евентуални разливи; 
3.1.13. На площадките да е изградено надеждно дрениране на най- ниските точки. 
3.1.14 Да има поставен каломаслоулочител за отпадъчните води. 
3.1.15. На площадките да е осигурен набор от токоизключватели и знаци за авариен изход. 
 
Забранява се: 
1. Смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 
2. Смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни; 
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3. 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; 
4. Изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен временното 
им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и 
или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това. 
 
3.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
3.2.1.Площадките да са оградени, да имат непропусклива повърхност. Отпадъците да се 
събират, временно да се съхраняват по видове на обособените сектори на площадката до 
предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 от 
ЗУО или комплексно разрешително.  
3.2.2 Площадките да отговарят на: НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА 
НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ (Прилож. 4);  
НАРЕДБАТА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ, приета с 
ПМС № 352 от 27.12.2012 г. в сила от 08.01.2013 г. ( Глава IV);  
НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ПРИЕТА С ПМС №53/19.03.1999 Г.  И  
СЪОТВЕТНИТЕ НАРЕДБИ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 1 И/ИЛИ ПО ЧЛ. 43 ОТ ЗУО.  
 
4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
НАРЕДБА ЗА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И 
АКУМУЛАТОРИ  (Прилож. 4); 
НАРЕДБАТА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ПРИЕТА С ПМС №53/19.03.1999 Г.  И  
СЪОТВЕТНИТЕ НАРЕДБИ ПО ЧЛ. 13, АЛ. 1 И/ИЛИ ПО ЧЛ. 43 ОТ ЗУО;  
НАРЕДБАТА ЗА ОТРАБОТЕНИТЕ МАСЛА И ОТПАДЪЧНИ НЕФТОПРОДУКТИ, приета с 
ПМС № 352 от 27.12.2012 г. в сила от 08.01.2013 г. ( Глава IV) 
4.1. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от: 
   - три години – при последващо предаване за оползотворяване; 
   - една година – при последващо предаване за обезвреждане. 
 
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 № 
1/04.06.2014г. 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. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи по 
управление на отпадъци. 
7.2. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за 
инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и 
поставените условия. 
7.3. Да се извършва неоходимият визуален контрол на постъпващите на площадките отпадъци с 
цел установяване на съответствието на отпадъците с упоменатите в това Решение.  
7.4. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация 
и обучение на персонала, поставени с Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.  
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7.5. 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. 
 
 

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 
 
 
Съгласувал: 
Христина Петрова 
Директор на Дирекция К и ПД 
 
Изготвил: 
Павлина Петкова 
Старши  експерт в направление УООП 
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