
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
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 Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора 

        
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13–РД–309–01 от 30.06.2020 г. 
 

на основание чл. 78, ал. 12, т. 2 и т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),  във 
 

връзка със заявление № КОС-21-1321 от 28.02.2020 г. и заявление № КОС-21-1321(2) от 
07.05.2020 г. 

 
ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 

 
На регистрацията по чл. 35, ал. 3 от  ЗУО на Регистрационен документ 

 

№ 13–РД–309–00 от 02.06.2015 г. 
 

на 
 

„Кнауф България“ ЕООД 
 

ЕИК: 831430730 

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, гр. София, район Овча 

купел, ул. „Ангелов връх“ № 27 

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

контакти): Тодор Деловски – Управител, Камелия Димитрова – Прокурист, Борислав Борисов - 

Прокурист 

служ. тел.: 02/ 9178925 

факс: 02/ 4265084  

електронна поща: info@knauf.bg, 
 
поради следните мотиви: 
 
1. Непредоставяне на изисканата информация в определения срок, съгласно чл. 78, 
ал. 8 и 9, във връзка с ал. 3 или 4. 
 

Дружеството „Кнауф България“ ЕООД, притежава регистрационен документ за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци № 13–РД–309–00 от 02.06.2015 г., издаден 
от РИОСВ-Стара Загора.  
 

mailto:info@knauf.bg
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В РИОСВ-Стара Загора е подадено заявление, № КОС-21-1321 от 28.02.2020 г. за 
изменение и/или допълнение на регистрационен документ за дейности по третиране на 
отпадъци № 13–РД–309–00 от 02.06.2015 г.. Постъпилото заявление е разгледано след което са 
констатирани неточности. В тази връзка до „Кнауф България“ ЕООД, гр. София е изпратено 
писмо, изх. № КОС-21-1321(1)/17.03.2020 г. в т. 2 на което, РИОСВ - Стара Загора уведомява 
оператора, че към преписката не е представено Решение по оценка на въздействието върху 
околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на 
Закона за опазване на околната среда, и/или решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 
31 от Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват за дейността или свързаните с 
дейността намерения и обекти за предвидените нови дейности по оползотворяване на отпадък с 
код 17 08 02.  

В отговор на писмото В РИОСВ - Стара Загора е представено ново заявление, вх. № 
КОС-21-1321(2) от 07.05.2020 г. за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за 
дейности по третиране на отпадъци. В заявлението става ясно че, дружеството предвижда да 
добави нов отпадък с код 17 08 02 - (Строителни материали на основата на гипс, различни от 
упоменатите в 17 08 01) с количество 4000 т/г. към което отново не е представен документ, 
удостоверяващ проведена процедура по Глава VI, раздел III от ЗООС. 

До „Кнауф България“ ЕООД, гр. София е изпратено писмо, изх. № КОС-21-
1321(4)/21.05.2020 г., с което от оператора е изискана допълнителна информация, включително 
РИОСВ - Стара Загора уведомява, че към преписката не е представено Решение по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се 
извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, и/или решение по оценка за 
съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват за 
дейността или свързаните с дейността намерения и обекти за съхраняване и третиране на 
отпадъци за предвидените дейности. Писмото е получено на 26.05.2020 г. (съгласно известие за 
доставяне № ИД PS 6000 01 1PS 0). 

След направена справка на 29.06.2020 г. в деловодната система на РИОСВ-Стара Загора 
се установи, че дружеството „Кнауф България“ ЕООД  не е предприело действия по реда на 
Глава VI, раздел III от ЗООС и не е входирано уведомление за инвестиционно предложение за 
дейностите по съхраняване и оползотворяване на  отпадъци (с код и наименование 10 01 05- 
„твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на димни 
газове” в количество 300 000 т. г. и отпадък с код и наименование 17 08 02 - „строителни 
материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01”, с годишно количество за 
оползотворяване 4 000 т./г.), с общо количество 304 000 т. г., както и информация за капацитета 
на инсталацията (тонове за година) за оползотворяване на отпадъци, включително и капацитета 
на площадките за съхраняването им.  

Към настоящия момент няма процедура предприета от „Кнауф България“ ЕООД по 
Глава VI, раздел III от ЗООС и съответно не е издаван краен акт от РИОСВ-Стара Загора.  

2.  Незаплащане такса в размер на 50 лв. за изменение и/или допълнение на 
регистрация по глава пета, раздел II от ЗУО, в т. ч. на регистрационен документ.  

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

среда и водите или пред съответния Административен съд, по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 

 
ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ 
Директор на РИОСВ - Стара Загора 
Съгласувал: 
Христина Петрова 
Директор на Дирекция „К и ПД”                     Диана Вълканова, Началник отдел КОС- 
                                                                             Ивилина Станева,Главен юрисконсулт- 
Изготвил: 
Павлина Петкова, гл.  експерт в направление УООП 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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