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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  
 

   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 - ХАСКОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

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 - 247 от 16.05.2013 г.  

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 14 – РД – 104 – 00 от 28.05.2013 г. 

 

 

на  “Братя Димови 2012” ЕООД - Димитровград  
 
 

ЕИК :  202303471  

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

Димитровград, ул. “ Трета” № 3; 

лица, управляващи/представляващи дружеството/едноличния търговец:  

Кирил Димов Кирилов и Александър Димов Кирилов 

служ. тел.:   Кирил Кирилов GSM 0897930530;  

                      Александър Кирилов GSM 0897582210;  

                      Димчо Кирилов GSM 0893587381; 

 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: гр. Любимец , област Хасково, община Любимец, УПИ  ІV – 14 в 

квартал 205 в Промишлено-складовата  зона на града. 

 

1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по 

третиране: 
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№ 

Вид на отпадъка 
 

Дейности, 
кодове 

Количес
тво 

(тон/год) 

Произ- 
ход Код 

Наименова
ние 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 

отпадъци от 
пластмаси (с 
изключение 
на опаковки) 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11.  
 / сортиране / 

10 

Физичес
ки и 
юридиче
ски лица 

2.  15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  

5 

Физичес
ки и 
юридиче
ски лица 

3 15 01 02 
пластмасови 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  

8 

Физичес
ки и 
юридиче
ски лица 

4 15 01 07 
Стъклени 
опаковки 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  

15 

Физичес
ки и 
юридиче
ски лица 

5 20 01 01 
Хартия и 
картон 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11.  
/ сортиране / 

10 

Физичес
ки и 
юридиче
ски лица 

6 20 01 02 Стъкло 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11.  
/ сортиране / 

15 

Физичес
ки и 
юридиче
ски лица 

7
. 

20 01 39 Пластмаси 

R 13 - Съхраняване на отпадъци  до извършването 
на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с 
изключение на временното съхраняване на 
отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им.  
R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя 
от дейностите с кодове R1-R11.  
 / сортиране / 

10 

Физичес
ки и 
юридиче
ски лица 

 
 
 (В таблицата се вписват и всички отпадъци, които се образуват на площадката, в случай, че с тях се 

извършват посочените по-горе дейности) 
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II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 

капацитет на съоръженията  
(описват се конкретните методи и технологии за третиране на отпадъците и се посочва видът и 

капацитетът на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъците за всяка площадка по отделно) 

       На площадката  ще се изкупуват на актуални пазарни цени и съхраняват с последващо 

предаване описаните по-горе отпадъци. Ще се сортират по вид и качество, след съответните 

операции като приемане и претегляне. 

 

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

 

1. 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. 

 
2. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

2.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
(поставят се конкретните изисквания на съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО, които 

касаят съответното дружество) 

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

   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: 
(поставят се конкретните изисквания на съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО, които 

касаят съответното дружество) 

 

 да имат ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на 

отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира и работното време; 

 да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване 

на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците; 

 да се осигури ограничен достъп до работните места и до местата за проверка; 

 да са снабдени с работеща противопожарна система; 

 в непосредствена близост до площадката трябва да има наличност на достатъчни 

количества от адсорбенти (пръст, пясък и др.), които могат да бъдат използвани при 

необходимост за задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци; 

 местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци 

трябва да са означени с код и наименование на съхранявания отпадък (съгласно 

Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците) и разположени на достатъчно 

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

отпадъците; отпадъците трябва да бъдат складирани отделно от други спомагателни 

материали. 

 да има калибриран кантар за измерване на доставяните отпадъци; 

 
 



 4 

3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
(поставят се конкретните изисквания на съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО, които 

касаят съответното дружество) 

     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. Отпадъците, които ще се съхраняват и третират на територията на площадката, да не се        

различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в т.1.2 

. 

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

за срок от 5 год., включително след преустановяване на дейността. 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8.  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.    

    

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ХАСКОВО 

                     .................................................. 

   / инж. Д. Илиев / 
 

    

         

      

       


