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                                                                             Образец № 1 

           Съгласно чл. 71, 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 гр.СМОЛЯН 
 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 № 11-ДО-243-00 от 11.09.2018 г. 

 
На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № КПД-06-227 от 24.07.2018 г.  

 

 

РАЗРЕШАВАМ 

 

на ОБЩИНА АРДИНО 
 

 

 

ЕИК:  000235750, 

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

ул.„Бели брези“ №31, 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Ресми Мурад – 

Кмет на Община Ардино,  

служ. тел 03651/40 40; 42 38, 

факс: 03651/45 68; 41 40, 

електронна поща: ardino@abv.bg  

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1.С местонахождение: гр. Ардино, област Кърджали, община Ардино, в част от ПИ № 

00607.11.932 и част от ПИ №00607.11.613, м. „Йени йер“, землището на гр.Ардино с площ 

800 кв.м. 

 

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

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 
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№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1. 1 

20 03 01 Смесени битови 

отпадъци 

D 15 – Съхраняване до 

извършване на някоя от 

дейностите с кодове D1-

D14 

600 Общинската 

система по 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

 

 

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

капацитет на съоръженията  

 

На площадката в посочения имот ще се съхраняват временно битовите отпадъци 

събрани от население, живущи в труднодостъпните населени места, попадащи на 

територията на общината. Битовите отпадъци ще се събират само от 4м3 контейнери и ще се 

съхраняват на площадката до транспортирането им на Регионално депо в с.Вишеград, 

общ.Кърджали. Площадката е оградена с метална ограда. В нея е предвидено място за 

товаро-разтоварни дейности. При обособяване на площадката не се предвижда промяна на 

съществуващата пътна инфраструктура в района, тъй като до нея има път с трайна настилка 

от асфалт.  
 

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

 

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 

превантивните мерки в съответствие с точка IV към заявлението. 

2. 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. 

3.Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

3.1.Площадката за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

-  Да бъде с плътна ограда и ясни надписи за предназначението й, 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 е с твърда настилка; 

- Да е снабдена с противопожарна система; 

 - Да отговаря на изискванията за експлоатацията на съоръженията и инсталациите за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци съгласно Глава трета, раздел III от Наредба № 

6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 

други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

4. Да не се допуска събиране и съхранение на опасни отпадъци и смесване на опасни и 

неопасни отпадъци. 

5. Да се поддържа чист района около площадката. 
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6. С цел недопускане разпространение на неприятни миризми и разпиляване на отпадъци, 

същите да се извозват и предават за обезвреждане минимум два пъти месечно. 

7. 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. 

8. След въвеждане в експлоатация на Претоварна станция за битови отпадъци в с.Светулка, 

общ.Ардино, дейността на площадката да бъде прекратена и да се предприемат мерки за 

възстановяването й в съответствие с предвиденото използване на територията. 

 

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 

 
 

 

 


