
 

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-ДО-530-00 от 07.08.2017 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 № 2797 от 29.05.2017 г. и коригирано заявление № 2797 от 
04.07.2017 г. 

 
 

 РАЗРЕШАВАМ 
 
 

на 
 

„ФЕНИКС ГРИЙН“ ЕООД 
 
 

ЕИК: 116558610  

седалище и адрес на управлението: обл. София (столица), община Столична, гр.София-1220, 

р-н Надежда, ул.”Елов дол” № 1 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Любомир 

Димитров Апостолов 

служ. тел.: 02/926 5980, 02/926 5911,  

факс: 02/926 5959 

електронна поща:  fenix-green@xmail.bg 

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

 
1. Площадки: 

 
1.1 С местонахождение: Площадки на физически и юридически лица, притежатели на 

отпадъци; частна, кооперативна, общинска или държавна собственост, разположени на 
територия, контролирана от РИОСВ-Стара Загора - област Стара Загора (община Стара 
Загора, община Казанлък, община Мъглиж, община Гълъбово, община Братя 
Даскалови, община Опан, община Николаево, община Гурково, община Чирпан, 
община Павел баня, община Раднево), област Сливен (община Сливен, община Нова 
Загора, община Твърдица), област Ямбол (община Ямбол, община Тунджа, община 
Стралджа, община Елхово, община Болярово) и област Хасково (община Тополовград)  
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1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите 

по третиране са посочени в следната таблица: 
 

Вид на отпадъка 

Код  Наименование  

Дейности, 
кодове 

Количест
во 

(тон/год.) 

Произход № 

1 2 3 4 5 
1 02 01 08* Агрохимични 

отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

5 000 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

2 02 01 09  Агрохимични 
отпадъци, различни 
от упоменатите в 
 02 01 08 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

5 000 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

3 06 13 01* Неорганични 
продукти за 
растителна защита, 
консерванти за 
дървесина и други 
биоциди 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

10 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

4 06 13 02* Отработен активен 
въглен (с изключение 
на 06 07 02) 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

20 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

5 07 04 09* Халогенирани 
филтърни кекове и 
отработени 
абсорбенти 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

20 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

6 07 04 10* Други филтърни 
кекове и отработени 
абсорбенти 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

10 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 
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7 07 04 13* Твърди отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

10 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

8 14 06 01* Флуорохлоровъглеро
ди, 
флуорохлоровъглево
дороди (HCFC), 
флуоровъглеводород
и (HFC) 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

1 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

9 15 01 10* Опаковки, 
съдържащи остатъци 
от опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

1000 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

10 15 02 02* Абсорбенти, 
филтърни материали 
(включително 
маслени филтри, 
неупоменати 
другаде),  
за изтриване, 
предпазни облекла, 
замърсени с опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

200 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

11 16 03 03* Неорганични 
отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

50 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

12 16 03 04 Неорганични 
отпадъци, различни 
от упоменатите в  
16 03 03 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

50 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

13 16 03 05* Органични отпадъци, 
съдържащи опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

50 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 
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14 16 03 06 Органични отпадъци, 
различни от 
упоменатите в  
16 03 05 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

50 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

15 16 05 04* Газове в съдове под 
налягане 
(включително 
халони), съдържащи 
опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

400 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

16 16 05 05 Газове в съдове под 
налягане, различни 
от упоменатите в  
16 05 04 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

50 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

17 16 05 06* Лабораторни 
химикали, състоящи 
се от или съдържащи 
опасни вещества, 
включително 
лабораторни 
химикали 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

30 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

18 16 05 07* Отпадъчни 
неорганични 
химикали, състоящи 
се от или съдържащи 
опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

30 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

19 16 05 08* Отпадъчни 
органични химикали, 
състоящи се от или 
съдържащи опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

30 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

20 16 05 09 Отпадъчни 
химикали, различни 
от посочените в 16 05 
06, 16 05 07 или  
16 05 08 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 
 

30 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 
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21 16 07 09* Отпадъци, 
съдържащи други 
опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

50 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

22 16 10 01* Отпадъчни водни 
разтвори, съдържащи 
опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 
 

50 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

23 16 10 02 Отпадъчни водни 
разтвори, различни 
от упоменатите в  
16 10 01 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 
 

50 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

24 16 10 03* Концентрирани 
водни разтвори, 
съдържащи опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 
 

20 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

25 16 10 04 Концентрирани 
водни разтвори, 
различни от 
упоменатите в 
16 10 03 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 
 

20 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

26 17 01 06* Смеси или отделни 
фракции от бетон, 
тухли, керемиди, 
плочки и керамични 
съдържащи опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

1000 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

27 17 02 04* Стъкло, пластмаса и 
дървесина, 
съдържащи или 
замърсени с опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

100 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 
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28 17 05 03* Почва и камъни, 
съдържащи опасни 
вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

500 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

29 17 09 03* Други отпадъци от 
строителство и 
събаряне 
(включително 
смесени отпадъци), 
опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

500 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

30 19 12 11* Други отпадъци 
(включително смеси 
от материали) от 
механично третиране 
на съдържащи 
опасни вещества 

D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 

1000 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

31 20 01 19* Пестициди D14 - Препакетиране преди 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове D1-D13; 
R12 - Размяна на отпадъци за 
подлагане на някоя от 
дейностите с кодове R1 - R11 
/преопаковане/; 
 

5000 От физически и 
юридически лица по 
смисъла на 
Търговския закон 
/ТЗ/ 

 

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

В складове /бивши ТКЗС, АПК и др./ все още се съхраняват количества на негодни за 
употреба препарати за растителна защита /пестициди с изтекъл срок на годност/.  

Методите за третиране включват преопаковане на пестицидите с изтекъл срок на годност, 
последващо предаване за транспортиране с цел преместване или крайно обезвреждане в 
лицензирано съоръжение и саниране на освободените складове. ПРЕОПАКОВАНЕ: За целта 
препаратите ще се преопаковат в съдове или опаковки с най-подходящия за случая вид и 
размер, като същите следва да са съобразени с изискванията на ADR. Преопакованите 
количества излезли от употреба пестициди от негодните складове без добро покритие или 
подова настилка, без охрана и заключване, с течове и др., ще се транспортират до 
съществуващи складове, отговарящи на минималните изисквания за складиране на опасни 
отпадъци, където ще бъдат групирани и подготвени за последващ превоз до инсталация за 
крайно унищожаване. ПОЧИСТВАНЕ И САНИРАНЕ НА СКЛАДОВЕТЕ: За целта ще се 
събират в максимална степен ръчно или полумеханизирано разпиляни прахообразни препарати, 
мазилки и замазки от помещенията, в които са били негодните пестициди. Всички повърхности 
-стени и подове ще бъдат третирани с натриев хипохлорид. Почистването ще включва и 
обработване с естествени сорбенти като активен въглен, зеолит и дървени стърготини на 
освободените от негодни за употреба препарати за растителна защита складове. 

  Дейността препакетиране/преопаковане на отпадъци (обозначена с кодове D14 и R12, 
съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците, в 
зависимост от последващите дейности, които ще се извършват с отпадъците - обезвреждане или 
оползотворяване) ще се извършва на площадки на притежателите на отпадъци: частна, 
кооперативна, общинска или държавна собственост, разположени на територия, контролирана 
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РИОСВ-Стара Загора - област Стара Загора (община Стара Загора, община Казанлък, община 
Мъглиж, община Гълъбово, община Братя Даскалови, община Опан, община Николаево, 
община Гурково, община Чирпан, община Павел баня, община Раднево), област Сливен 
(община Сливен, община Нова Загора, община Твърдица), област Ямбол (община Ямбол, 
община Тунджа, община Стралджа, община Елхово, община Болярово) и област Хасково 
(община Тополовград). При препакетирането/преопаковането на опасни отпадъци се използват 
само специализирани здрави опаковки, които отговарят на вида на отпадъците и на 
изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /АDR/ - опаковки с 
маркировка за съответствие, поставена от производителя (ООН маркировка). Такива опаковки 
са: туби; бидони; варели; контейнери /IBC/ за насипни/наливни товари с вместимост 1 куб.м. и 
биг-бегове за твърди отпадъци. Специализираните опаковки за опасни товари, в които ще се 
препакетират/преопаковат опасните отпадъци имат щампован или отпечатан (върху трайно 
поставена табела) код от цифри и букви, даващ информация за вида на опаковката (варел, 
бидон, туба и др.), материала (метал, дърво, пластмаса и др.), предназначението му (за вида 
вещество, което може да се постави в него - напр. твърдо, течно; максимално тегло на твърдото 
вещество, максимална плътност и налягане на течността), годината на производство, инициали 
на производителя, инициали на утвърдилата го компетентна институция или държава. В 
зависимост от вида на опасните отпадъци и класификацията им по ADR, 
препакетирането/преопаковането им ще се извършва в съответната подходяща опаковка, 
определена от консултанта по безопасност на дружеството, съгласно опаковъчните инструкции 
на ADR.  

  След сключване на договори за препакетиране/ преопаковане на опасни отпадъци, 
съответен брой и вид опаковки, в зависимост от конкретното количество и вид на отпадъците, 
ще се доставя на площадката на притежателя на отпадъците, където ще се извършва дейността. 

  Препакетирането/преопаковането на посочените по-горе отпадъци ще се извършва както 
следва: 

- Отпадъци с кодове 02 01 08*, 06 13 01*, 16 03 03*, 16 03 05*, 16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 
08*, 16 10 01*, 16 10 03* и  20 01 19*: 

Препакетирането на пестицидите и други препарати за растителна защита, на органични и 
неорганични лабораторни химични вещества и препарати, и техните разтвори ще се извършва в 
специализирани опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на Европейската 
спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ в зависимост от агрегатното им състояние; 
химически състав и свойства и изискванията на съоръженията, които ще извършват крайното 
обезвреждане. Ще се използват пластмасови туби, пластмасови бидони, IBC контейнери за 
течности, метални варели и кутии. 

- Отпадъци с кодове 06 13 02*, 07 04 09*, 07 04 10*, 07 04 13*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 07 
09*, 17 01 06*, 17 02 04*, 17 05 03*, 17 09 03* и 19 12 11*:  

Препакетирането на твърдите отпадъци, съдържащи или замърсени с опасни вещества ще се 
извършва в специализирани опаковки за превоз на опасни товари, отговарящи на изискванията 
на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ като контейнери за 
насипни товари и метални варели. 

- Отпадъци с кодове 14 06 01*, 16 05 04* и 16 05 05  ще  се  подготвят  за  
транспортиране в  

оригиналните опаковки, след проверка на целостта, техническото състояние и изправността на 
всички елементи на бутилките. В случай на констатирани неизправности, отпадъците ще се 
препакетират/ преопаковат в бутилки и съдове за газове със специфицирани размери и при 
спазване на изискванията на АDR за опасни товари от клас 2. 
Препакетирането/преопаковането на неопасните отпадъци ще се извършва в опаковки, 
съобразени с агрегатното им състояние, химически състав и изискванията на съоръженията, в 
които ще извършва крайното оползотворяване или обезвреждане като пластмасови чували, 
бидони и туби; метални варели; IBC контейнери за течности. 
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Вид и капацитет на съоръженията. Препакетирането/преопаковането на отпадъците ще се 
извършва чрез ръчни и полу-механизирани операции. Всички операции по 
преопаковане/препакетиране ще се извършват на подходящи места, при наличие на подходящи 
превантивни мерки (каптажни вани, адсорбенти и др.) При извършването на дейност D14 -
препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13 и дейност R12 
Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (преопаковане) 
ще се използва следното помощно оборудване и опаковки:  

- Опаковки - туби; бидони; варели; чували, кутии, контейнери за насипни/ наливни товари 
(IBC и биг-бегове) с вместимост от 10 литра до 1 куб. м.; бутилки и съдове за газове със 
специфицирани размери;  

- Ръчни инструменти – за препакетиране/ преопаковане на отпадъците;  
- Помпи за преливане/ източване на течни отпадъци и газове;  
- Станция за източване и събиране на газове - CR 600 

 - Транспалетна количка и транспалетна количка-везна – за преместване, претегляне и 
нареждане на запълнените опаковки. 

Съхраняването на преопакованите  количества излезли от употреба пестициди, препарати за 
растителна защита и лабораторни химични вещества ще се извършва на обектите до 
предаването им за транспортиране на лицензирани фирми до инсталация за крайно 
унищожаване. 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност в 

съответствие с описаните „Мерки за безопасност и превантивни мерки, които ще се 
предприемат с отпадъците при аварийна ситуация” в т.ІV 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, 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. 
3. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 
Дейностите  препакетиране/ преопаковане на отпадъци (с кодове D14 и R 12) да се извършва на 
площадки на притежателите на отпадъците (физически и юридически лица), разположени на 
територията, контролирана от РИОСВ –Стара Загора- на следните области и общини: област 
Стара Загора (община Братя Даскалови, община Гурково, община Гълъбово, община Казанлък, 
община Мъглиж, община Николаево, община Опан, община Павел баня, община Раднево, 
община Стара Загора, община Чирпан), област Сливен (община Нова Загора, община Сливен, 
община Твърдица), област Ямбол (община Болярово, община Елхово, община Стралджа, 
община Тунджа, община Ямбол) и област Хасково (община Тополовград). 

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на описаните в точка ІІ. Mетоди и 
технологии за третиране на отпадъците . 
Дейността препакетиране/ преопаковане на отпадъци (обозначена с кодове D14 и R 12, съгласно 
Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците, в зависимост от 
последващите дейности, които ще се извършват с отпадъците - обезвреждане или 
оползотворяване) да се извършват с видовете отпадъци, посочени в т. I. 1.2 от настоящето 
разрешение. 

Препакетирането/ преопаковането на отпадъците да се извършва на основание писмен договор 
с притежателя на отпадъците/ възложителя на дейността. След сключването на договор, да се 
уведоми РИОСВ – Стара Загора за местоположението на конкретната площадка, на която ще се 
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извършва препакетирането/ преопаковането и планирания срок за извършване на дейността. 
Копия от договорите да бъдат представяни в РИОСВ – Стара Загора в срок до две седмици 
преди започване на дейността.  

Предаването за транспортиране на територията на страната да се извършва само от лице, 
притежаващо регистрационен документ по ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци, със 
съответния код и наименование, посочени в т. I.1.2 от настоящото разрешително. 

В зависимост от сключените договори и искането на притежателите на отпадъците/ 
възложителите на дейността, отпадъците могат за се транспортират и до посочена от тях 
площадка за съхраняване или съоръжение за оползотворяване или обезвреждане на съответните 
отпадъци, разположени на територията на страната и притежаващи необходимите документи, 
съгласно чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително за дейността или да се извършва 
трансграничен превоз на отпадъците за оползотворяване или обезвреждане в лицензирани 
съоръжения, разположени на територията на Европейския съюз при спазване процедурите на 
Регламент № 1013/2006 относно превози на отпадъци и глава пета, раздел IV от Закона за 
управление на отпадъците. 

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба №1 
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и 
реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.) 
6. Да се уведоми писмено РИОСВ-Ст.Загора за местоположението на работната площадка, на 
която ще се извършва препакетирането/преопаковането и времето на започване на извършване 
на дейността в двуседмичен срок преди започване на дейностите. 
7. Договорите, сключвани с лицата, на чиито площадки ще бъдат извършвани дейностите, да 
съдържат информация на кого е отговорността за окончателното предаване на отпадъците за 
обезвреждане и срока в който трябва да бъде извършено. Предаването и приемането на  
отпадъци да се извършва само въз основа на договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от 
ЗУО или комплексно разрешително по ЗООС със съответния код дейност по обезвреждане за 
съответните кодове отпадъци. Копия и от двата вида договори да се представят в РИОСВ-Ст. 
Загора в двуседмичен срок преди започване на дейностите. 

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.    
 

 
 
 
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
 
Директор на РИОСВ – Стара Загора 
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