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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 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 - СМОЛЯН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

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

във връзка със заявление № КПД-06-64 от 23.02.2018 г.  

 

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 

 

регистрацията по чл. 35, ал. 3 от ЗУО и Регистрационен документ № 11-РД-265-00 от 

20.05.2014 г. 

 

 

на „ИХТЯРОВ“ЕООД 

 

ЕИК:120614081 

седалище и адрес на управлението: област Смолян, община Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. 

«Здравец»  № 11,  

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

контакти): Христо Ихтяров 

служ. тел.:0889103562; 03051/3018, 

факс: 03051/3018 

електронна поща: ihtiarov_eood@abv.bg 

както следва: 

 

I. Регистрират се следните промени: 

 

А. Добавя се нова площадка: 

 

1.1 С местонахождение: гр.Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян, ул. «Чая»№1, 

поземлен имот с идентификатор 80371.243.6 с обща площ 1592 кв.м. Дейността ще 

се развива на площ от 500 кв.м. 

 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ Вид на отпадъка  Дейности, Количество Произход 
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Код Наименование кодове  

 

(тон/год.) 

1 2 3 4 5 

1 03 01 05 трици, талаш, 

изрезки, парчета, 

дървен материал, 

плоскости от 

дървесни частици и 

фурнири, различни от 

упоменатите в 03 01 

04 

R 13 Съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на 

някоя от дейностите 

с 

кодове R 1 - 

R 12 

7016 От 

физически и 

юридически 

лица 

 

Б. Заличава се площадка № 1 с местонахождение: гр.Чепеларе, област Смолян, 

община Чепеларе, имот номер 081005 местност „ Претоварна”, землище на гр.Чепеларе, с 

площ 2 081кв.м. 

 

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

издавам следния регистрационен документ:  

 

№ 11-РД-265-01 от 07.03.2018г. 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1. С местонахождение: гр.Чепеларе, община Чепеларе, област Смолян, ул. «Чая»№1, 

поземлен имот с идентификатор 80371.243.6 с обща площ 1592 кв.м. Дейността ще се 

развива на площ от 500 кв.м. 

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

третиране: 

№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 03 01 05 трици, талаш, 

изрезки, парчета, 

дървен материал, 

талашитени 

плоскости и фурнири, 

различни от 

упоменатите в 03 01 

04 

R 13 Съхраняване на 

отпадъци до 

извършването на 

някоя от дейностите 

с 

кодове R 1 - 

R 12 

7016 От 

физически и 

юридически 

лица 

 

 

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

капацитет на съоръженията  

 

Триците и изрезките се товарят от фирмите от техните рампи. Когато товареното 

количество не е достатъчно за да се транспортира до фирмите /Кроношпан, Кастамону/, 

които обработват отпадъците,  се налага да бъдат събирани и съхранявани на площадката за 

2-3 дни, от където се претоварват на транспортното средство.  
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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. Площадката за съхранение на отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

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

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

време;  

 да е с трайна настилка, която да осигурява възможност за почистване и за защита на 

почвата от замърсяване; 

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

на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;  

 да е снабдена с работеща противопожарна система; 

      3. Да не се допуска замърсяване с отпадъци на съседните на площадката терени, в следствие 

на работния процес. 

      4. При преустановяване на дейността в срок не по– късно от един месец да се подаде в 

РИОСВ-Смолян заявление по образец, за прекратяване регистрацията и действието на 

регистрационния документ.  

      5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на 

НАРЕДБА № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. 

 

 

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

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

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

    

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН: 

               

                                                                           инж.ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 

 

 

 


