
 

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-543-00  от  17.12.2018 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 № КОС-21-5995 от 03.12.2018  г.  

 
РАЗРЕШАВАМ 

 
на  
 

“ЕКОСЕЙФ"ООД 
 
ЕИК: 204712082 

седалище и адрес на управлението: област София, гр. София, район Триадица, ул.”Христо 

Ботев” № 28, ет. 4 

лице, управляващо/представляващо дружеството/: Станислава Евтимова- Управител,  

служ. тел.: 0885 903 993 

електронна поща: e-mail: stanislava.evtimova@gmail.com 

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

 
1. Площадка № 1: 

1.1.Склад - Област Ямбол - Община Болярово, населено  място град Болярово -
координати  42.1463888889, 26.7966666667- общински склад 
1.2.Склад - Област Ямбол - Община Тунджа,  населено  място  село Тенево - координати 
42.3302777778, 26.5194444444 - общински склад 
1.3.Склад  - Област Ямбол - Община Елхово, населено място гр.Елхово - координати 
42.1944444444, 26.5816666667 - общински склад 
1.4.Склад -  Област Стара Загора - Община Братя Даскалови, населено място  село Черна 
гора- координати 42.2141666667, 25.2144444444 
1.5.Склад - Област Стара Загора - Община Братя Даскалови, населено място село Гранит 
- координати 42.246723, 25.147802 
1.6.Склад - Област Стара Загора - Община Братя Даскалови, населено място село 
Сърневец - координати 42.404388, 25.334875 - общински склад 
1.7.Склад - Област гр.Стара Загора - Община Павел Баня, населено място село 
Скобелево - координати 42.674549, 25.200876 - общински склад 
1.8.Склад - Област Стара Загора - Община Николаево, населено място село Елхово- 
координати 42.5827777778, 25.7477777778; 
1.9.Склад - Област Стара Загора - Община Казанлък, населено място Овощник- 
координати 42.583862, 25.44784 
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1.10.Склад - Област Стара Загора - Община Мъглиж, населено място село Ветрен-
координати 42.6066666667, 25.6905555556 
1.11.Склад - Област Стара Загора - Община Казанлък, населено място Казанлък- 
координати 42.611088, 25.405542 - държавен склад 
1.12. Склад  -  Област Стара Загора - Община Гурково, населено място село Паничерево - 
координати 42.6097222222, 25.8505555556-общински склад 
1.13.Склад - Област Стара Загора - Община Гурково, населено място  гр.Гурково-
координати 42.6558333333, 25.8019444444 
1.14.Склад - Област Стара Загора - Община Братя Даскалови, населено място село Верен 
- координати 42.34465, 25.183266 
1.15.Склад - Област Стара Загора - Община Чирпан, населено място село Спасово-
координати 42.255924, 25.324354 
1.16.Склад - Област Стара Загора - Община Николаево, населено място село Нова 
Махала - координати 42.6175, 25.7708333333 
1.17.Склад - Област Стара Загора - Община Казанлък, населено място село Горно 
Черковище – координати 42.572918, 25.326469 
1.18.Склад –Област Стара Загора - Община Николаево, населено място Николаево-
координати 42.6319444444, 25.7991666667 
1.19.Склад- Област гр.Стара Загора - Община Павел баня, населено място село 
Манолово; координати 42.623398, 25.06756 
1.20.Склад - Област Сливен - Община Нова Загора, населено място Кортен - координати 
42.5377777778, 25.9955555556 
1.21.Склад - Област Стара Загора - Община Чирпан, населено място село Гита-
координати 42.194588, 25.439337 
1.22.Склад - Област Стара Загора - Община Чирпан, населено място село Яворово-
координати 42.324986, 25.459517 
1.23.Склад - Област Ямбол –Община Ямбол, населено място гр.Ямбол - координати 
42.4868305556, 26.5178888889 
1.24.Склад - Област Стара Загора - Община Братя Даскалови, населено място село 
Партизанин- координати 42.247528, 25.243862 
1.25.Склад - Област  Стара Загора - Община Братя Даскалови, населено място село 
Долно Ново село- координати 42.415321, 25.237366 
1.26.Склад - Област Стара Загора - Община Стара Загора, населено място село Сладък 
кладенец - координати 42.400074, 25.395691 
1.27.Склад - Област Стара Загора - Община Чирпан, населено място село Ценово-
координати 42.160038, 25.400604-  общински склад 
1.28.Склад- Област Стара Загора - Община Братя Даскалови, населено място село 
Марково - координати 42.350029, 25.226927 
1.29.Склад - Област Стара Загора - Община Казанлък, населено място село Дунавци-
координати 42.653255, 25.2969 
1.30.Склад - Област Стара Загора-община Казанлък, населено място село Розово-
координати 42.564251, 25.419119 
1.31.Склад  - Област Ямбол - Община Ямбол,  населено място село Кабиле - координати 
42.5240575419, 26.4789920807 
1.32.Склад - Област Стара Загора - община Чирпан, населено място село Изворово-
координати 42.293385, 25.314201 
1.33.Склад - Област Стара Загора - Община Стара Загора, населено място село Полска 
могила - координати 42.435413, 25.819683 
1.34.Склад - Област Стара Загора - община Стара Загора, населено място  село Яворово - 
координати 42.326172, 25.461777 
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1.35.Склад –Област Стара Загора - Община Гурково, населено място село Конаре-
координати 42.6852777778, 25.835555556 
1.36.Склад-Област Стара Загора-Община Павел Баня, населено място село Тъжа- 
координати 42.644012, 25.085714 
1.37.Склад - Област Стара Загора - Община Чирпан, населено място село Зетьово-
координати 42.145111, 25.376423 
1.38.Склад - Област Стара Загора - Община Чирпан, населено място село Яздач, 
координати 42.289803, 25.477209 
1.39.Склад – Област Стара Загора- община Чирпан, населено място гр.Чирпан- 
координати 42.185085, 25.277985 
1.40.Склад - Област Стара Загора - Община Стара Загора, населено място гр.Стара 
Загора - координати 42.386429, 25.689285 
 
 
 
 

2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 
 

№ Вид на отпадъка Дейности, 
кодове 

Количес
тво 

(тон/год.) 

Произход 
Код  Наименование  

1 2 3 4 5 
1 

02 01 08* 

Агрохимични 
отпадъци, 

съдържащи 
опасни вещества 

D13 – Прегрупиране или 
смесване преди предаване за 
обезвреждането им по някоя 
от операциите D1 - D12 
(прегрупиране). 
D14 - Препакетиране преди 
предаването им за 
обезвреждане по която и да е 
от операциите D1 - D13 
(препакетиране) 
 

5 000 

 
 

От селското 
стопанство -
препарати за 
растителна 
защита с 
изтекъл срок на 
годност. 

2 

15 01 10* 

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 

опасни вещества 
или замърсени с 
опасни вещества 

D13 – Прегрупиране или 
смесване преди предаване за 
обезвреждането им по някоя 
от операциите D1 - D12 
(прегрупиране). 
D14 - Препакетиране преди 
предаването им за 
обезвреждане по която и да е 
от операциите D1 - D13 
(препакетиране) 
 

5000 

 
Отпадъци от 
опаковки, 
образувани при 
употребата или 
преопаковането 
на опасни 
вещества и 
препарати. 
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3 

16 07 08* 
Отпадъци, 

съдържащи масла 
и нефтопродукти 

D13 – Прегрупиране или 
смесване преди предаване за 
обезвреждането им по някоя 
от операциите D1 - D12 
(прегрупиране). 
D14 - Препакетиране преди 
предаването им за 
обезвреждане по която и да е 
от операциите D1 - D13 
(препакетиране) 
 

5000 
 От 
 юридически 
лица 

4 

20 01 19* Пестициди 

D13 – Прегрупиране или 
смесване преди предаване за 
обезвреждането им по някоя 
от операциите D1 - D12 
(прегрупиране). 
D14 - Препакетиране преди 
предаването им за 
обезвреждане по която и да е 
от операциите D1 - D13 
(препакетиране) 
 

5000 

Държавни, 
общински, 
кооперативни 
частни складове 
за съхранение 
на пестициди. 

5 

17 05 03* 
Почва и камъни, 

съдържащи 
опасни вещества 

D15 – Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове  D1 - D14, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 
 

1000 
 От 
 юридически   
лица 

6 

19 12 11* 

Други 
отпадъци(включи

телно смеси от 
материали) от 

механично 
третиране на 

отпадъци, 
съдържащи 

опасни вещества 

D15 – Съхраняване до 
извършването на някоя от 
дейностите с кодове  D1 - D14, 
с изключение на временното 
съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до 
събирането им. 
 

1000 
 От 
 юридически  
лица 

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

Фирма ”Екосейф” ООД извършва дейности с кодове D13,  D14  и  D15 само след 
сключен писмен договор с притежателя на отпадъците/възложителя. След подписването на 
договор от двете страни, дружеството ще уведоми писмено РИОСВ-Стара Загора за 
местоположението на площадката, на която ще се извършват дейности с код D13, D14 и D15, 
както и срока за изпълнение на дейността. Копие от договорите ще бъдат представяни в срок не 
по късно от две седмици преди започване на дейността. 
 Дружеството ще извършва описаните дейности, със заявените отпадъци на 
площадки на притежателите им,  разположени на територията,  контролирани от РИОСВ 
- Стара Загора.  
 Вид и капацитет на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците 
 При извършване на дейностите D13 (Прегрупиране) и D14 (Препакетиране) не се 
използва инсталация. 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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 Тези дейности ще се извършват ръчно или полумеханизирано в зависимост от вида на 
отпадъците, които ще се препакетират от квалифициран персонал, снабден с работно облекло и 
лични предпазни средства в зависимост от вида на отпадъците, които ще се препакетират.  При 
извършване на дейности D13 и D14, ще се ползва следното помощно оборудване и опаковки: 
 - Опаковки - бидони, кутии, бутилки за газове под налягане; 
 - Ръчни инструменти-за прегрупиране и препакетиране 
 - помпи за преливане на течности/газове 

Ще бъде извършено разделяне по физико-химични свойства. Съдържанието ще бъде 
прехвърлено в подходящи съдове (контейнери, пластмасови бидони/ варели. Преопаковането 
ще се извършва в зависимост от вида на опасните отпадъци, 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, където ще се извършва крайно обезвреждане. 

Транспортирането ще се извършва с подходящ транспорт директно до инсинератор в 
страна членка на ЕС за крайно обезвреждане или до площадката на дружество за съхраняване 
до предаване на инсталация за обезвреждане в страна членка на ЕС.  
Дейности с генерираните отпадъци: 
  Всички генерирани отпадъци при прегрупирането (D13) и преопаковането (D14) на 
отпадъците  на съответните площадки ще се събират разделно съгласно техния произход, вид, 
състав и характерни свойства на обособени и обозначени площадки, в контейнери и подходящи 
съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно 
Наредба № 2 и в съответствие с изискванията в ЗУО и наредбите, касаещи специфичните 
отпадъци.  
  Ще се транспортират със специализиран транспорт на фирми, приемащи същите 
съгласно договор и притежаващи разрешение за дейности с отпадъци по оползотворяване 
/обезвреждане. 
  Събраните отпадъци ще се съхраняват на специално отредени площадки в мястото им на 
образуване и в съдове съгласно изискванията на Наредбите за съответния вид отпадък до 
предаването им на фирми, имащи разрешение за по - нататъшно третиране (оползотворяване/ 
обезвреждане) съгласно договор.  
  Площадките ще бъдат обозначени съгласно нормативните изисквания. 

След извършване на дейностите по третиране - D13 (прегрупиране) и D14 
(препакетиране) отпадъците ще се транспортират директно до инсинератор в страна членка на 
ЕС за крайно обезвреждане. 
 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
1. При аварийна ситуация при извършваната дейност да се предприемат мерките за безопасност 

в съответствие с описаните „Мерки за предотвратяване на риска при аварийна ситуация” в 
т.ІV от заявлението: 
    „Всички генерирани отпадъци на съответните площадки ще се събират разделно съгласно 
техния произход , вид, състав и характерни свойства на обособени и обозначени площадки, в 
контейнери и подходящи съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на 
съответния отпадък. Персоналът, който ще препакетира отпадъци, ще е обучен и 
инструктиран за дейности с опасни отпадъци”. 

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, 
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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 прегрупиране/препакетиране  на  отпадъци (с кодове D13 и D14) да се 

извършва на площадки, 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). 
4.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
4.1.Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на описаните в точка ІІ. Mетоди и 
технологии за третиране на отпадъците. 
4.2.Дейностите да се извършват от квалифициран и обучен персонал съгласно работна 
инструкция при спазване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарните 
изисквания. 
4.3.Дейностите по третиране на отпадъци да се извършват по начин, който няма да 
възпрепятства тяхното следващо оползотворяване и/или обезвреждане.  
4.4.Дейностите по прегрупиране/препакетиране на отпадъците да се извършват с видовете 
отпадъци, посочени в раздел. I. т. 2 от настоящето разрешение.  
4.5. Прегрупиране/препакетиране 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 
извършва дейността и планирания срок. Копия от договорите да бъдат представяни в РИОСВ – 
Стара Загора в срок до две седмици преди започване на дейността. 
4.6. Да се предприемат мерки, осигуряващи ограничаване на количеството  и  опасните 
свойства на остатъците, получени при препакетирането/преопаковането, в съответствие с най-
добрите налични техники.  
4.7.Транспортирането или предаването за транспортиране на отпадъци 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 раздел. 
I. т.2 от настоящото разрешително. 
4.8.Транспортирането да се извършва с подходящ транспорт (затворени автомобили с ремарке 
или полуремарке) директно до инсинератор  в  страна членка на ЕС за крайно обезвреждане или 
до площадката на дружество за съхраняване до предаване на инсталация за обезвреждане в 
страна членка на ЕС.  Опаковането ще се извършва в зависимост от вида на опасните отпадъци 
и класификацията по ADR. 

В зависимост от сключените договори и искането на притежателите на отпадъците/ 
възложителите на дейността, отпадъците могат да 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  Закона за управление на отпадъците.  
5. Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на 
некотролирано управление на отпадъците. 
6.Забранява се максималното количество препакетирани/ преопаковани отпадъци за един ден да 
надвишава 9 тона (отпадък)/ден. 
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7.Забранява се съхранение на общо количество над 50 тона опасни отпадъци на съответната 
площадка в един и същи момент от време. 
8. Да се уведоми писмено РИОСВ-Стара 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. 
9. 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.). 
10. 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-
Стара Загора в двуседмичен срок преди започване на дейностите. 
11. Настоящото разрешение да се изменя и допълва при промени, регламентирани в чл. 73 от 
Закона за управление на отпадъците. 
 

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.    

 
 

 
 
 
 
 
 
С   Уважение 
 
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
Директор на РИОСВ-Стара Загора 
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