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                                                                             Образец № 8 

           Съгласно чл. 42, 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-216-00  от   24.01.2012г. 

 

Във връзка със заявление № КПД-07-10 от 06.01.2012г. на „Платаниус-4” ЕООД 

 и 

на основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), 

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

за срок от  24.01.2012г. до  24.01.2017г. 

на „Платаниус-4” ЕООД 

 

ЕИК: 120589436, седалище и  адрес на управлението: област Смолян община Смолян, гр. 

Смолян, ул. „Хан Пресиян” №10 

 лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Величка 

Здравкова, адрес: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян, ул. „Хан Пресиян” №10, сл. 

тел.: 0301/63464 

ІA. Да извършва дейности по: 

 Т- събиране и транспортиране на неопасни отпадъци 

 R3 – рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не 
са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и 
други процеси на биологично превръщане 

 R13 – съхраняване на отпадъците до извършването на която и да е от 
операциите от R1 до R11, освен временното съхраняване до събирането 
им от мястото на образуване, на отпадъци на обекти: 

1А) Площадка № 1 с местонахождение: гр.Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. 

“Дунав”, УПИ V – 1388 по плана на гр. Смолян. 

         На посочената площадка да извършва дейностите по R3-рециклиране или 

възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, 

включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане; R13 – 

съхраняване на отпадъците до извършването на която и да е от операциите  от R1 до R11, 

освен временното съхраняване до събирането им от мястото на образуване  на отпадъците, 

посочени в таблицата*: 

 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности, 

кодове 2 

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства
3 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 

1 070213 Отпадъци от 

пластмаси 
R3, R13 10 От 

юридичес

ки лица 

Неопасни 
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IБ. Да извършва дейност по транспортиране (събиране и транспортиране) - код Т, в 

съответствие с § 1, т. 19 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, 

посочени в таблицата*: 

 

№ Вид на отпадъка1 Количество 

(тон/год.) 

Произход Състав и 

свойства2 Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 070213 

 

Отпадъци от 

пластмаси 

10 Събиране от 

юридически 

лица 

Неопасни 

 

Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от 

това решение и са неразделна част от него. 

 

 

 

 

 ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Смолян 

                     ................................................ 

 

                   /инж. Елен Минчев / 
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ІІ. Условия по т. І от Решение №  11-ДО-216-00  от   24.01.2012г. 

 на директора на РИОСВ, гр. Смолян 

 

        На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по  Т- събиране и транспортиране на 

неопасни отпадъци; R3 – рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не 

са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на 

биологично превръщане; R13 – съхраняване на отпадъците до извършването на която и да е 

от операциите  от R1 -R11, освен временното съхраняване до събирането им от мястото на 

образуване,  на отпадъци да се извършват при следните 

 

 

УСЛОВИЯ: 

 

1. Площадката, на която ще се извършват дейностите е със следните характеристики:  

Площадка № 1 с местонахождение: гр. Смолян, кв. Горно Смолян, ул. “Дунав”. находаща се в 

УПИ V – 1388 по плана на гр. Смолян. Площадката се намира в кв. Горно Смолян –

промишлена зона. Технологичният процес се извършва в масивна постройка, собственост на 

дружеството. Площадката е заградена и е с площ 2003кв.м. 

Дружеството извършва дейности по оползотворяване на отпадъци от пластмаси и 

производство на пластмасови изделия-маркучи за поливане, предназначени предимно за 

селското стопанство. Отпадъците се събират от юридически лица на базата на сключени 

договори. 

2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния 

капацитет, в т.ч. транспортни средства с регистрационен номер и вид: Производственият 

процес се изразява в нагряване на пластмасовите отпадъци от 130 до 160 градуса и 

преминаване на разтопената пластмаса през устройство с матрици с различен диаметър, след 

което готовия продукт преминава през охлаждаща вана и се оразмерява. 

За дейностите по транспортиране на отпадъците да се  използват следния товарен 

автомобил: 

 “Ивеко Турбо Дейли 35.10” с Рег. номер СМ 1238 АН 

При транспортиране на отпадъците от пластмаси да се спазват изискванията на 

Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни 

отпадъци /ДВ. бр. 29 от 30 март 1999г./. 

3. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите отпадъци да се 

извършват тегловно  и да се документират в отчетната книга, заверена от РИОСВ-Смолян.  

4. Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове дейности:  На 

площадкaта да се извършват дейности по съхраняване и оползотворяване на неопасни 

отпадъци от пластмаси.  

5. Отпадъците, образувани на площадката, в т. ч. отпадъците, образувани от 

извършването на дейности по оползотворяване/обезвреждане на отпадъци на площадката*:  

От дейността не се получават друг вид отпадъци.  

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници и управленски 

персонал за обслужване на площадката.  

Дейностите  ще се извършват  от 1 бр. работник и 1 бр. управленски персонал. 

7. Мерките за сигурност при аварийни ситуации, които да се осъществяват за времето 

на действие на разрешението за дейности с отпадъци, да бъдат в съответствие с утвърдения 

авариен план, приложен  към заявлението. 

8. Да се осъществява следния собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на 

инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци: 

Не се отнася за площадката. 
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   9. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат 

действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването 

(рекултивацията) на терена,  като се уведоми РИОСВ-Смолян, съгласно законоустановения 

срок. 

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните 

условия на компетентния орган:  

10.1. Приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва 

само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за 

отпадъци със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г.  

           При сключване на нов договор за приемане на отпадъци, копие от същият да се 

представи в РИОСВ-Смолян в срок до 3 месеца от сключването му. 

            10.2. Да  не се допуска разпиляване на отпадъци извън територията на площадката.  

10.3. Притежателят на разрешението е длъжен да осигурява неограничен достъп на 

компетентния  орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните 

изисквания за третиране на отпадъци и условията, поставени в Решението. 

10.4.  Това Решение не отменя условията предвидени в други нормативни документи. 

10.5 . Молбата за продължаване на срока на Разрешението трябва да бъде подадена в 

РИОСВ-Смолян, най-малко два месеца преди крайната дата  на изтичане срока на настоящото. 

10.6. Отчетност: 

 При   приемане на  отпадъци  да се   попълва   отчетна   книга - съгласно изискванията 

на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя 

информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния 

регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите 

обекти и дейности. 

 Ежегодно до 31 март, да се предоставят в РИОСВ-Смолян, годишни отчети за приетите 

и оползотворени отпадъци, съгласно изискванията на Наредба №9 от 28 септември 

2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 

отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, 

регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. 

 

Решението на директора на РИОСВ, гр. Смолян може да се обжалва пред 

министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Смолян 

                     ................................................ 

  /инж. Елен Минчев / 
 
 
 
 


