
 

 

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  г р .  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 и ал.5 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-164 от 30.03.2020 г. от 

„КЕЙБЪЛБОРЮ” ООД 
 
 

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-226-00 от 09.04. 2020 г. 
 

на „КЕЙБЪЛБОРЮ” ООД 
 
 

ЕИК: 205940847 

седалище и адрес на управлението: 

област Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково, ул. "Преслав" 24, ет. 3, офис № 9 

лице, управляващо/представляващо дружеството  

Танер Кадир Тюркоглу – управител 

(лице за контакти): 

Танер Кадир Тюркоглу   
 

служ. тел.: 0879039636, факс:    

електронна поща: t.naskov@gmail.com 
 
 
 

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

1. Площадка № 1: 
 

1.1 С местонахождение: област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, Промишлена 
зона изток, част от ПИ № 40909.122.125 по ККР с площ 18250 m2, от които за дейността 
се ползват 3150 m2. 

 

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

R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 

     

№ 

Вид на отпадъка Дейности 
кодове 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 04 пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки) R13 10000 
от България; 
от ЕС 

2.  07 02 13 отпадъци от пластмаси R13 10000 
от България; 
от ЕС 

3.  09 01 10 фотоапарати за еднократна употреба без батерии R13 3000 
от България; 
от ЕС 

4.  15 01 02 пластмасови опаковки R13 5000 
от България; 
от ЕС 

5.  16 01 19 пластмаси R13 5000 
от България; 
от ЕС 
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R13 Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на 
временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 

     

№ 

Вид на отпадъка Дейности 
кодове 

Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

6.  17 02 03 пластмаса R13 2000 
от България; 
от ЕС 

7.  19 12 04 пластмаса и каучук R13 5000 
от България; 
от ЕС 

8.  20 01 39 пластмаси R13 10000 
от България; 
от ЕС 

 
 

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

 

За площадка за временно съхранение на отпадъци от пластмаса ще се ползва част (3150 м2) от 
поземлен имот с идентификатор 40909.122.125, гр. Кърджали. Имота е в Промишлена зона – Изток на 
град Кърджали с трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – 
за складова база, отстояние от жилищни сгради – 800 м. Отстояние от път – граничи. 

Имотът е собственост на „ЛЕНД СТИЙЛ" АД, гр. Кърджали. За ползването на част от имота с площ 
3 150 м2, фирмата е сключила Договор с „ГООК БОРЮ" ООД, ползващо под наем площ от 10 000 м2 от 
имота съгласно Договор със собственика на имота с клауза в него даваща му право за преотдаване на 
част от наетия терен. 

Относно заявеното количество 30000-50000 тона/годишно на площадката, е предвидено работата 
да се извършва през работните дни на годината, като ежедневното количество отпадъци е 100 – 150 
тона, а месечното количество отпадъци е 2500-4000 тона. Максималния моментен капацитет на 
площадката за временно съхранение на отпадъци от пластмаса е 500 тона. 

За обслужване на площадката са предвидени 11 човека персонал. 
Площта на площадката е 3150 м2 - предвижда се 2650 м2 да се ползват за временно съхранение на 

отпадъците от пластмаса, а останалата площ от 500 м2 се предвижда за извършване на товаро-
разтоварни работи и маневри на транспортните средства, с които се доставят отпадъците и с които се 
пренасят до бъдещата съседна площадка за третиране на тези отпадъци. На площадката не се 
предвижда застрояване. 

Предвижда се отпадъците от пластмаса да се доставят от страната и да се внасят от страни от ЕС, 
като капацитета на площадката е 30 000 ÷ 50 000 тона/годишно. Отпадъците от пластмаса се получават, 
разтоварват се и временно се съхраняват до предаването им за последващо третиране. 

Отпадъците от пластмаса ще се доставят със закрити транспортни средства - тирове контейне-
ровози, в които ще се доставят отпадъците опаковани в бали с фолио, като всяка бала е с тегло 350 кг, 
размери 1.5м/3.0м, На площадката се подреждат балите, като всяка бала е опакована с фолио. 
Предвижда се зареждането на площадката с балите да се извършва със специализиран превоз с 
контейнеровози - два пъти седмично, а пренасянето им до бъдещата съседна площадка за преработка, 
ще става с подходяща техника и ще се работи през работните дни. Отпадъците се доставят опакови в 
бали с фолио и няма да има разпиляване на отпадъци на площадката и замърсяване на околната 
среда. По време на дъжд и снеговалеж няма да се извършват товаро-разтоварни работи. 

Предвижда се на определения терен за товаро-разтоварни работи да се извършва тази дейност, 
където ще маневрират транспортните средства. На определената за временно съхранение на 
отпадъците площ, ще се разполагат получените бали с фолио. Балите по 350 кг опаковани с фолио се 
подреждат една до друга и една върху друга на 2 етажа, като височината е 5-6 метра. 

Площадката ще е оградена и ще бъде осигурен контролно-пропускателен пункт с денонощна 
охрана и 24-часово видеонаблюдение. Сега площадката е бетонирана. За извършване на товаро-
разтоварните дейности на площадката, ще бъде използван съществуващия път. 

За извършваните дейности с отпадъци на площадката, същата ще бъде обозначена с табела, на 
която ще бъде изписан оператора на площадката, дейността, която се извършва и работното време. 

За постъпващото количество отпадъци и за предадените отпадъци ще се води необходимата 
отчетна документация. Отчитането и информацията относно дейностите с отпадъците извършвани от 
дружеството се извършва по ред определен от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри.   
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III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
 
 

1. Предаването за по-следващо 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: 
 

2.1.1. площадката да е оградена и охранявана; 
 

2.1.2. да бъде обособена и отделена от другите две площадки в имота; 
 

2.1.3. да е означена с надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците 
(код и наименование съгласно Наредбата по чл.3 ЗУО), които се третират – дейност с 
код R13; 

 

2.1.4. да има водонепропускливо покритие; 
 

2.1.5. да се осигури зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и 
везна (кантар), за тегловно измерване количеството на постъпващите отпадъци; 

 

2.1.6. да бъде предвидена зона за престой на автомобилите, извършващи дейности по 
товарене и разтоварване на отпадъците; 

 

2.1.7. отпадъците да се съхраняват на обособени зони, разделно по вид (код) и произход 
с достатъчно разстояние между тях, за предотвратяване на смесването им; 

 

2.1.8. да се определят две отделни зони: за отпадъците с произход от Р. България и втора 
зона за тези с произход от държави, членуващи в ЕС; 

 

2.1.9. разстоянията между зоните за разделно събиране и съхранение на отпадъци да 
бъдат достатъчни за свободно придвижване на подемно-транспортните средства 
(мотокари) между тях; 

 

2.1.10. отделните зони от площадката, предназначени за всеки код и произход отпадъци 
да бъдат обозначени с табели, съдържащи кода и наименованието на отпадъка, 
както и неговия произход. 

 

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

2.2.1. Да имат водонепропускливо покритие  
 

2.2.2. Да бъдат обозначени с код на извършваната дейност по приложение № 1 или 
приложение № 2 от ЗУО, вида на третираните на тях отпадъци (код и наименование 

съгласно Наредбата по чл.3 ЗУО). 
 

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

3.1. Да се приемат само отпадъци за които е известен произходът и съставът им; 
 

3.2. Количествата на постъпващите отпадъци да се измерват и отчитат тегловно; 
 

3.3. Да не се превишава максималният моментен капацитет – 500 тона отпадъци, съхраня-
вани на площадката; 
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3.4. Да не се превишават годишните количества приемани и третирани отпадъци, 
посочени в таблицата към раздел I., т. 1.2. 

 

3.5. Да се работи само с изправни съоръжения за товаро-разтоварни дейности; 
 

4. При закриването на площадката/прекратяването на дейността, да се предвидят и 
осъществят необходимите мерки за възстановяване първоначалния вид на използваните 
площи и за неразпространяване на замърсяване в околната среда. 

 

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата 
по чл.48, ал.1 от ЗУО. 

 
 

6. Други условия: 
 

6.1. Да не се приемат отпадъци, преди сключване на писмен договор с лице, притежаващо 
документ по чл.35, ал.1 или ал.3 от ЗУО, за дейности по окончателно третиране и 
оползотворяване (дейности с код R1 до R11) на съответните кодове отпадъци. 

 

6.2. Отпадъци от трансграничен превоз да се приемат само при наличие на редовно 
попълнени документи по приложение (Annex) IA и IB или VII към Регламент (ЕО) 
1013/2006 относно превози на отпадъци. 

 

6.3. Незабавно, след получаване на отпадъци от трансграничен превоз, за всеки получаван 
превоз, в РИОСВ, гр. Хасково (на адрес: annex7@riosv-hs.org) да се изпращат 
сканирани копия от следните документи: 
 попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в 

поле 12; 
 Попълнена и подписана декларация по образец на приложение № 51 към 

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични 
регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. 

бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г.) 
 

6.4. При настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е издаден настоящият 
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. 

 

6.5. При преустановяване на дейността, в РИОСВ – Хасково да се подаде заявление по 
образец, за прекратяване регистрацията и действието на регистрационния документ, 
съгласно чл.80, ал.1, т.1 от ЗУО. 

 
 
 
 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ – Хасково пред министъра на 
околната среда и водите или пред съответния Административен съд по реда на 
Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Хасково:   
 (инж. Димитър Илиев) 

ПС/МК 
 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136235585&dbId=0&refId=27406576

