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Образец № 4 

Съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗУО 

 
 

 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ 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 гр.ХАСКОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 14 – РД – 72 - 01 от 09.04.2013 г. 

 

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 

във връзка със заявление № О - 170 от 26.03.2013 г.  

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ № 14 – РД – 72 – 00 

 от 17.10.2012 г. 

 

 

на   “ ЛЕНД СТИЙЛ “ АД   

 

ЕИК:  202097854   

седалище и адрес на управлението: област  Кърджали, община  Кърджали, гр. Кърджали, 

ул. “ Язовирска “ № 8,  

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

контакти):  Мария  Георгиева  Калайджиева 

служ. тел.:  0899831861,  електронна поща:  mary2vn@abv.bg 

 

както следва: 

 

I. Регистрират се следните промени: 

 

Променя се правната форма на дружеството: От “ ЛЕНД СТИЙЛ “ ЕАД преминава в   

“ЛЕНД СТИЙЛ “ АД 

 

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и 

издавам следния регистрационен документ:  

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: гр. Кърджали, област Кърджали, община Кърджали, 

Промишлена зона – Изток, поземлен имот с идентификатор – 40909.122.125 по плана 

на гр.Кърджали,  площ 18 250 м
2
. 
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1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка 
 

Дейности, 
кодове  

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  15 01 01 
Хартиени и 
картонени 
опаковки 

Предварително третиране: 
R12-сортиране,балиране; 
R13-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. 

        100 

От 
системата 
за 
разделно 
събиране 
от физ. и 
юрид.лица 

2.  15 01 02 
Пластмасови 
опаковки 

Предварително третиране: 
R12-сортиране,балиране; 
R13-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.  

        100 

От 
системата 
за 
разделно 
събиране 
от физ. и 
юрид.лица 

3.  15 01 07 
Стъклени 
опаковки 

Предварително третиране: 
R12-сортиране; 
R13-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. 

         100 

От 
системата 
за 
разделно 
събиране 
от физ. и 
юрид.лица 

4.  20 01 01 Хартия и картон 

R12-сортиране,балиране; 
R13-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. 

        150 
Физ. и 
юрид.лица 

5.  20 01 02 стъкло 

R12-сортиране; 
R13-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. 

        150 
Физ. и 
юрид.лица 

6.  20 01 39 пластмаси 

R12-сортиране,балиране; 
R13-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. 

       100 
Физ. и 
юрид.лица 
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2. Площадка № 2 

 

2.1 С местонахождение: гр. Кърджали, ул.” Язовирска “ № 8, област Кърджали, община 

Кърджали, поземлен имот с идентификатор – 40909.121.27 по кадастралната карта на 

града. общ. Кърджали, с обща площ 4352 м
2
.,  от които ще се ползват ½ , т.е. 2176 м

2
. 

 

2.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ 

Вид на отпадъка 
 

                   Дейности, 
                      кодове 

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

Код Наименование 

1 2                               3 4 5 

1.  20 01 01 Хартия и картон 

R13-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. 

        100 
Физ. и 
юрид.лица 

2.  20 01 02 стъкло 

R13-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. 

        100 
Физ. и 
юрид.лица 

3.  20 01 39 пластмаси 

R13-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. 

        100 
Физ. и 
юрид.лица 

 

Б. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 

капацитет на съоръженията  

 

На площадка №1 ще се извършва третиране на отпадъците чрез сортиране и балиране. 

Балировачната машина /съоръжение/ е “ ПРЕСОНА LP 40 ЕН “ – тя е напълно 

автоматизирана със система за предпресоване от автоматична вертикална предпреса. 

Има следната производителност на час: 3 – 4 тона / час за материали с обемно тегло от 25 - 

30 кг/м
3
. ; 4 – 5 тона / час за материали с обемно тегло от 30 – 40 кг/м

3
. ; 5 - 6 тона / час за 

материали с обемно тегло от 75 - 100 кг/м
3
. Големината на балите е с приблизителни 

размери:  1100 мм /700 мм / 1500мм. 

 

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, 
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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. 

 

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, 

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. В непосредствена близост до площадките 

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; всички реални и евентуални приемници на течни 

отпадъци да бъдат изолирани с непропускащо покритие. 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. При закриването на площадката/прекратяването на дейността, да се предвидят и 

осъществят  необходимите  мерки  за  неразпространяване  на  замърсяване в околната среда. 

 

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. 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 / 

           цм 


