
 

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-Стара Загора 

        
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13-ДО-545-00 от 25.02.2019 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 заявления № КОС- 21 - 387 от 22.01.2019 г.  и   №  КОС- 
21 – 387(1) от 08.02.2019 г.   

 
 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на  
 

„КИ КЪМПАНИ” ЕООД 
 
 
ЕИК: 200150201  

седалище и адрес на управлението: област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, ул. 

“Руски”№ 15; 

адрес за кореспонденция: област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, ул. “Свети 

Наум”№ 1; 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Кирил  

Георгиев Илиев 

служ. тел.: 0888235078 

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

 
1. Площадка № 1: 

1.1  С местонахождение: община Сливен, град Сливен, кв. Промишлена зона, поземлен 
имот с идентификатор № 67338.603.66, площадка с площ 360 кв.м. 

 
 

1.2   Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 
дейностите по третиране, за които се кандидатства са посочени в следната таблица: 
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№ Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  
 

Количес
тво 

(тон/год.
) 

Произход 

 1 2 3 4 5 
1. 12 01 06* Машинни масла на 

минерална основа, 
съдържащи халогенни 

елементи 
(с изключение на 

емулсии и разтвори) 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 от Юридически  
лица  

2. 12 01 07* Машинни масла на 
минерална основа, 

несъдържащи 
халогенни елементи 

(с изключение на 
емулсии и разтвори) 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 от Юридически  
лица 

3. 12 01 10* Синтетични машинни 
масла 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 от Юридически  
лица 

4. 12 01 19* Бързо биоразградими 
масла от машинна 

обработка 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 от Юридически  
лица 

5. 13 01 09*  Хлорирани 
хидравлични масла на 

минерална основа 
 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 от Юридически  
лица  

6. 13 01 10* Нехлорирани 
хидравлични масла на 

минерална основа 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

200 от Юридически  
лица 

7. 13 01 11* Синтетични 
хидравлични масла 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

200 от физически и 
юридически  

лица 
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8. 13 01 12* Бързо биоразградими 
хидравлични масла 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

100 от физически и 
юридически  

лица 

9. 13 01 13* други 
хидравлични  

масла 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 от Юридически  
лица 

10 13 02 04* Хлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална основа 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От физически и 
юридически лица 

11 13 02 05* Нехлорирани 
моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на 
минерална основа 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От физически и 
юридически лица 

12 13 02 06* Синтетични моторни 
и смазочни масла и 
масла и масла за 
зъбни предавки 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

200 От физически и 
юридически лица 

13 13 02 07* бързо биоразградими 
моторни, смазочни и 

масло за зъбни 
предавки 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От  физически и 
юридически лица 

14 13 02 08* други моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От  юридически лица 

15 13 03 06* Хлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи 
масла на минерална 
основа, различни от 

упоменатите в  
13 03 01 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От  юридически лица  
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16 13 03 07* Нехлорирани 
изолационни и 

топлопредаващи 
масла на минерална 

основа 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От  юридически лица 

17 13 03 08* Синтетични 
изолационни и 

топлопредаващи 
масла  

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От физически и 
юридически лица 

18 13 03 09* бързо биоразградими 
изолационни и 

топлопредаващи 
масла 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От  юридически лица 

19 13 03 10* Други изолационни и 
топлопредаващи 
масла 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От  юридически лица 

20 13 04 01* Трюмови масла от 
речно корабоплаване 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

100 От  юридически лица 

21 13 04 02* Трюмови масла от 
канализационни 
системи на кейове 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

100 От  юридически лица 

22 13 04 03* трюмови масла от 
други видове 

корабоплаване 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

100 От  юридически лица 

23 13 05 06* Масло от маслено-
водни сепаратори 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От  юридически лица 
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24 16 07 08* Отпадъци, съдържащи 
масла и 

нефтопродукти 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

200 От  юридически лица 

25 19 02 07* Масла и концентрати от 
сепариране/разделяне 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От  юридически лица 

26 19 11 01* Отработени филтърни 
глини 

R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

300 От  юридически лица 

27 16 01 07* Маслени филтри R 13- Съхраняване на 
отпадъци до 
извършването на 
някоя от дейностите с 
кодове R1-R12, с 
изключение на 
емулсии и разтвори) 

150 От юридически лица 

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

1.1 На площадка № 1 с местонахождение: град Сливен, кв. Промишлена зона, поземлен 
имот с идентификатор № 67338.603.66, площадка с площ 360 кв.м. 

        
Площадка №1, на която ще се извършва дейността по съхраняване на отпадъци с код 

R 13 – „съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с код R 1- R 12, 
с изключение на временното съхранение на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им“, преди транспортирането им за последваща преработка представлява склад 
с обща площ 360 кв.м., който е изцяло закрит. На площадката ще бъдат разположени съдове, 
в които ще се съхраняват отпадъците /варели по 200л, изработени от материали, 
невзаимодействащи с отпадъците/, които ще бъдат маркирани с код и наименование на 
отпадъка, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците. 
Капацитетът на съдовете е съобразен с това, че количеството съхранявани отпадъци няма да 
надвишава 50 тона във всеки един момент. 

На площадката ще се приемат отпадъци от физически и юридически лица, съгласно 
изискванията на нормативната уредба. Дейността по съхраняване на отпадъците ще се 
извършва изцяло на предоставената под наем площ, като ще се използва наличната на нея 
техническа инфраструктура. Площадката е с твърда настилка - бетон. Няма да се извършват 
дейности по предварително третиране на площадката. Ще се извършва само дейност по 
съхраняване на отпадъци с код R13.  Тук се включва дейността по съхраняване на приетите 
отпадъци и съхраняването им преди транспортиране единствено на фирми, притежаващи 
Регистрационен документ за дейностите по събиране и транспортиране на отпадъци или 
лица, притежаващи комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от 
Закона за опазване на околната среда на база сключени договори.  

http://www.stz.riew.gov.bg/
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Площадката за съхраняване на отпадъците отговаря на следните изисквания: 
- оградена, с изградени комуникации и инфраструктура; 
- на нея ще се разположат съдове (варели) за разделно събиране на отпадъците, като 

няма да има смесване на отпадъци; 
- варелите ще бъдат затворени извън времето на извършване на манипулации, няма  да 

се допуска разливане и/или изтичане. Съдовете ще са разположени на трайна настилка 
– бетон и ще имат ясни надписи за предназначението им, кода на отпадъците, които 
ще се съхраняват в тях.   
 

Процедура по приемане и предаване на отпадъците: 
Ще се извършва входящ контрол при приемането на отпадъците с цел установяване на 

съответствието им с представената документация. Преди приемането на площадката 
отпадъците ще се претеглят от товародателят, като за целта ще се издават кантарна бележка, 
приемно-предавателен протокол, фактура и др. съпътстващи, отпадъците документи. 

Няма да се допуска смесване на различни видове отпадъци.  
 
При приемане на отпадъците от юридически лица ще се извършват следните действия: 
• Проверка на придружаваща отпадъците документация - попълнен раздел А на 

идентификационен документ по образец съгласно приложение № 8 от 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 публичните регистри (обн. ДВ, бр.51 от 
20.06.2014 г.) 

• Ще се попълва приемно-предавателен протокол, кантарна бележка и др. за 
количеството прието отпадък; 

 
При приемане на отпадъците от физически лица ще се попълва приемно-предавателен 

протокол, кантарна бележка за количеството приет отпадък и др. съпътстващи, 
отпадъците документи. 
 

Количествата приети и предадени отпадъци ще бъдат отразявани в отчетна книга по 
образец, съгласно Наредба №1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и водене на публичните 
регистри. 

 
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 
1. При аварийна ситуация да се предприемат мерките за безопасност и превантивните мерки 

в съответствие с документацията, по т. 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. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
3.1.1 Да са разположени на територии, определени за производствени и/или складови 
дейности с устройствен план (ОУП, ПУП, др.)  
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Площадка № 1, с местонахождение: град Сливен, кв. Промишлена зона, поземлен имот с 
идентификатор № 67338.603.66, площадка с площ 360 кв.м, наета под наем с договор от 
02.01.2019 г. с «Крамар 2010» ООД, гр. Сливен. 
3.1.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението й, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти.  
3.1.3. Площадката да е с изградена непропусклива повърхност, с ограда около целия 
периметър.  
3.1.4. Площадката да е оборудвана с измервателно устройство за измерване на постъпващите 
и предаваните отпадъци, калибрирани с точност за измерванията.  
3.1.5. Отпадъците да се съхраняват по видове на обособените сектори, обозначени с табели 
до предаването им на други фирми за последващо третиране.  
3.1.6. Площадката да е пожарно обезопасена чрез достатъчен брой подходящи 
пожарогасители; 
3.1.7. Площадката да разполага с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), 
използвани за ограничаване на евентуални разливи; 
 
Забранява се: 
1. Смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци; 
2. Смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни; 
3. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за 
разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход  и характерни свойства, 
както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение  по Закона 
за управление на отпадъците; 
4. Изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен 
временното им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, 
оползотворяване и или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и 
мощности за това. 
5. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
5.1. Площадките да са оградени, да имат непропусклива повърхност. Отпадъците да се 
събират, временно да се съхраняват по видове на обособените сектори на площадката до 
предаването им за последващо третиране на фирми, притежаващи разрешително по чл. 35 от 
ЗУО или комплексно разрешително.  
5.2. Площадката да отговаря на:  
• Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 

отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.  и  съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или 
по чл. 43 от ЗУО.  

• Наредбата за отработените масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 352 от 
27.12.2012 г. в сила от 08.01.2013 г. (Глава IV);  

6. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 
отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.  и  съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по 
чл. 43 от ЗУО.  
6.1. Съхраняването на отпадъци да се извършва за срок не по-дълъг от: 
   - три години – при последващо предаване за оползотворяване; 
   - една година – при последващо предаване за обезвреждане. 
7. При закриването на площадката/те и прекратяването на дейността да се предприемат 
съответните мерки за почистването им от приетите видове отпадъци и писмено да се 
уведоми  РИОСВ - Стара Загора. 
7.1. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба 
№ 1/04.06.2014 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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8. Други условия:  
8.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи 
по управление на отпадъци. 
8.2. Да не се съхраняват над 50 тона общо количество опасни отпадъци на определена 
площадка в един и същ момент от време. Опасните отпадъци, събрани  от  
контрагентите да се  завеждат в отчетните книги и своевременно да се експедират за 
последващо оползотворяване или рециклиране. Съхранението на опасни отпадъци над 
това количество, попада в обхвата на  т. 5.5 от Приложение № 4  към чл. 117, ал.1 от 
Закона за опазване на околната среда и  подлежи на издаване на комплексно 
разрешително. 
8.3. Притежателят на разрешението е длъжен да осигури достъп на компетентния орган за 
инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за третиране на отпадъците и 
поставените условия. 
8.4. Да се извършва необходимият визуален контрол на постъпващите на площадките 
отпадъци с цел установяване на съответствието на отпадъците с упоменатите в това 
Решение.  
 
      Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 
 
 
  
 
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 
Директор на РИОСВ - Стара Загора  
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