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Образец № 1 

Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО 

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 Министерство  на околната среда и водите 
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и във връзка със заявление № О - 50 от 16.01.2013 г.  

 
Р Е Г И С Т Р И Р А М  И  И З Д А В А М  

 
Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н  Д О К У М Е Н Т  

 

№ 14 – РД – 94 - 00 от 21.01.2013 г. 

 

 

на “ТУРУВА” ООД 
 

ЕИК: 202148804  

седалище и адрес на управлението: област Хасковска, община Хасково, гр. Хасково,  

ул. (бул.) Константин Величков № 5,  ет. 1, ап 3 

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

контакти): Гюнер Гюрай – Управител , GSM 0877442010 

служ. тел.: 0887389910 , електронна поща: baks59@abv.bg 

лице за контакти: Катя Делчева Бялкова ,  GSM 0877470735 

e-mail : katia_bialkova@abv.bg 

 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: гр. Хасково, област Хасковска, община Хасково, Южна 

индустриална зона, местност “Халилово” с идентификатор за поземлен имот 

77195.27.3 и площ 2506 кв.м. Трайно предназначение на територията е 

урбанизирана и начина на трайно ползване е: за друг вид производствен, складов 

обект. Сградата намираща се в имота е на един етаж , с идентификатор 77195.27.3.1 

и площ 735 кв.м., от която за извършване на дейности по третиране на отпадъци ще 

се ползват 1/2 от нея, а именно 368 кв.м., както и прилежащите открити площи 

към нея, които са разположени пред наетата част от сградата и също се явяват 1/2 

от общата площ на целия имот. Пода на сградата е покрит с бетонова настилка. 

Прилежащите открити части ще се използват за извършване на товаро-разтоварни 

работи, както и за паркиране на автомобили.  
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1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по 

третиране: 
 
 

№ 

Вид на отпадъка 
 

Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  150101 
Хартиени и картонени 

опаковки 

R 12-сортиране,балиране 

R 13-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. 

200 

Физически и 

юридически лица 

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

2.  150102 Пластмасови опаковки 

R 12-сортиране,балиране 

R 13-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. 

100 

Физически и 

юридически лица 

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

3.  150105 Композитни опаковки 

R 12-сортиране,балиране 

R 13-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 

300 

Физически и 

юридически лица 

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

4.  150106 Смесени опаковки 

R 12-сортиране,балиране 

R 13-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 

300 

Физически и 

юридически лица 

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

5.  160103 
Излезли от употреба 

гуми 

R 13-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 

300 
Физически и 

юридически лица 

6.  200101 Хартия и картон 

R 12-сортиране,балиране 

R 13-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 

1400 

Физически и 

юридически лица 

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 
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7.  200139 Пластмаси 

R 12-сортиране,балиране 

R 13-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 

200 

Физически и 

юридически лица 

от система за 

разделно 

събиране на 

отпадъци 

 
 

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

капацитет на съоръженията  

      На площадката ще се извършва третиране на отпадъците чрез сортиране и балиране. 

Балировачната машина /съоръжение/ е VP 4 – тя е високотонажна полуавтоматична преса за 

балиране на пластмаса и хартия с размери височина 100см и ширина 110см, с дневен 

капацитет на балиране 35 /тридесет и пет тона/ за 8 часа. Тежестта на балата е между 700-

900 кг/променлива/. Размера на балата е 150-180 см /променлив/. Предните странични 

ръкави на пресата разполагат със система за фиксиране и автоматично компресиране. 

Пълния размер на пресата е 630 см. 

 

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

 

1. Предаването и/или приемането 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 за 

класификация на отпадъците. В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение 

да се представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна 

среда и води, гр.Хасково. 

 

2. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

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

        Обособява се зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и 

везна /кантар/, с която /който/  да се измерва тегловно количеството на постъпващите 

отпадъци, основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на 

отпадъците, спомагателна зона, върху която се осъществява предварително третиране на 

отпадъците преди основната дейност по третирането им и/или преработка на остатъка след 

третиране, складова зона, обслужваща (административно-битова ) зона. 

 

2.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

          На площадките да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадките и 

вида на  отпадъците, които се третират на тях. Местата и вместимостите за временно 

съхраняване на различните по вид отпадъци, трябва да са означени и разположени на 

достатъчно големи разстояния едни от други, като се има в предвид и несъвместимостта 

на отпадъците. Отпадъците трябва да бъдат складирани отделно от други спомагателни 

материали. Площите за престой на коли, превозващи отпадъци, и за временно 

пребиваващи контейнери, да бъдат означени и отделени от складовете. 

 

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

   Отпадъците, в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики, се 

събират, транспортират и третират по начин, който няма да възпрепятства тяхното 

следващо оползотворяване. 

 

4.  Да се води отчетност, като отчетните книги и документацията за отпадъци се съхраняват          

за срок от 5 год., включително след преустановяване на дейността. 
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5. При настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е издаден настоящия 

регистрационен документ, да се подаде заявление за изменение и/или допълнение на 

регистрационния документ, в едномесечен срок от настъпване на промяната, съгласно чл. 

79, ал. 2 от  ЗУО. 

 

6. При закриването на площадката/прекратяването на дейността, да се предвидят и 

осъществят  необходимите  мерки  за  неразпространяване  на  замърсяване в околната 

среда и за възстановяване на терена. 

 

7. Други условия : 

      Да се предоставя информация и ежегодно да се изготвят и представят в Изпълнителната 

агенция по околна среда ( ИАОС ) годишни отчети по отпадъците, съгласно изискванията 

на ЗУО и наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

 

 

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

околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Хасково по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 
 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев:   

 Директор на регионална инспекция по 

 околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

 

 

 

цм 


