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Д О К Л А Д 

за извършена комплексна проверка 

на „Рестийл” ЕООД, площадка гр. Кърджали, общ. Кърджали, обл. Кърджали 

 
 

На основание Заповед № 80/31.10.2016г. на Директора на РИОСВ – Хасково и в 

изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2016г., 

на 01.11.2016г. е извършена комплексна проверка на „Рестийл” ЕООД, площадка гр. 

Кърджали, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Шипченски проход“ № 65, 

район Слатина, общ. Столична, обл. София, представлявано от Дамян Камбуров - Управител. 

 

I. Цел на проверката 

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на 

обекта за спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната 

среда. 
 

II. Проверени инсталации и дейности: 

 управление на отпадъците – изпълнение на условията поставени в разрешителния 

документ; 

 формирани отпадъчни води и пречиствателни съоръжения; 

 

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда: 
Дружеството е с предмет на дейност третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО, 

НУБА, хартия, картон, пластмаси. 

 

І. Управление на отпадъците: 

На „РЕСТИЙЛ“ ЕООД е издадено разрешение за извършване дейности с отпадъци по 

чл.67 ЗУО – Решение № 14-ДО-238-00 от 22.06.2016 г., в което площадката е вписана под № 2. 

До получаване на разрешението (22.06.2016 г.) от „РЕСТИЙЛ“ ЕООД, оператор на площадката 

е „РОВОТЕЛ СТИЙЛ“ ООД с Решение№ 14-ДО-185-01 от 24.04.2013 г. 

 Площадката е с площ 1010 m2, покрита с водонепропускливо покритие – бетон, оградена 

и денонощно се охранява. Изградена е работеща система за видео наблюдение със система за 

запис и съхранение на записите за период от една година. 

 На площадката се приемат за съхраняване (дейност с код R13), отпадъци от черни и 

цветни метали с произход от бита, при наличие на декларация за произход по утвърден от 

МОСВ образец, договор за покупко - продажба и покупко - изплащателна сметка (ПИС). Когато 

произхода на ОЧЦМ е от промишлеността се съставя писмен договор, ПИС и от генератора на 

отпадъците се изисква попълване на сертификат за произход на отпадъците - по образец. 

 При необходимост част от ОЧЦМ се подлагат на предварително третиране, преди 

оползотворяване, чрез нарязване, сортиране или пресоване (дейност с код R12). 

 Обособени са зони за съхранение на различните по вид и произход отпадъци, без да се 

смесват. Зоните са обозначени с табели, съдържащи кода и наименованието на съответния 

отпадък, според изискванията. 

 Опасните отпадъци – ИУЕЕО и НУБА се съхраняват на закрито (под навес) в 

специализирани съдове – пластмасови или метални палети, варели и др., като НУБА се събират 

задължително с електролита в тях. 

 Операциите по разкомплектоване на ИУМПС се извършват ръчно, на обособена част от 

територията на площадката. Налични са достатъчни количества сорбент (дървесни трици и 
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пясък) за попиване на евентуални разливи. За всяко прието ИУМПС се издава удостоверение за 

разкомплектоване придружено с договор за покупко - продажба и копие от свидетелството за 

регистрация. В момента на проверката на площадката са налични 2 (два) бр. ИУМПС. До 

настоящия момент няма предавани ИУМПС - цели или части от тях за повторна употреба. 

 Измерването на отпадъците се извършва със собствени ел. везна до 2 тона и автовезна до 

60 тона, на които има поставени стикери удостоверяващи актуална до м. Декември 2016 г. 

калибровка. 

 При огледа на площадката не беше констатирано наличие на неразрешени отпадъци. Не 

се допуска смесване на отпадъци, както и замърсяване от разпиляване или разливи на отпадъци. 

 Във връзка с изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012г.), за последващо екологосъобразно третиране отпадъците се 

предават на лицензирани фирми въз основа на договори, сключени централно, копия от  които 

не бяха налични на площадката при проверката. 

 Дружеството води отчетност само в отчетна книга по образеца на Приложение № 4 от 

Наредба № 1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (въз основа на писмо с Изх.№ 15-

00-53/30.07.2015г. на МОСВ).Отчетността се води коректно, като всяка дейност се отразява 

своевременно. Ежемесечно се отразява и липсата на дейност с някои от отпадъците. 

 Годишните отчети за отпадъците се изготвят в централния офис на дружеството за 

всички бази в страната и се изпращат в ИАОС, но при проверката не бяха представени 

удостоверяващи за това документи. 

 

IІ. Води: 

На обекта работят 7 души. За питейни нужди се използва минерална вода. За битови 

нужди се ползва вода от една мивка, отпадъчните води от която са отведени към канализацията 

на района. На обекта има химическа тоалетна, която периодично се почиства от фирма „T&G – 

Master Clean“. При проверката беше представен приемо - предавателен протокол за последното 

извършено почистване на 20.10.2016 г. 

Дъждовните води от територията на площадката постъпват в локално пречиствателно 

съоръжение - каломаслоуловител, който периодично се почиства от фирма “Курило метал” АД, 

гр. Нови Искър. Последното извършено почистване е на 24.10.2016 г. 

 

ІV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: 

По време на проверката не са давани предписания. 

 

V. Съответствие, последващ контрол 

По време на проверката на обекта не са констатирани несъответствия с изискванията на 

екологичното законодателство. 


