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                                                                             Образец № 1 

           Съгласно чл. 78, ал. 9 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. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) и във връзка със заявление № КПД-07-363 от 23.08.2012 г.  

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 11-РД-001-00 от  31.08.2012г. 

 

 

на „Феникс Смолян” ООД 

 

ЕИК:202141368  

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

 ул. „Поп Нико”, № 11 

лице, управляващо/представляващо дружеството/: 

Юлиян Даскалов 

 лице за контакти: Владимир Серафимов 

служ. тел.:GSM 0882 633066 

факс: 02/9708713 

електронна поща:vserafimov@ema-bg.com 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: гр. Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. „д-р Петър 

Берон”, поземлен имот с индификатор 67653.916.37 по скица №  12695/01.08.2012г., 

планоснимачен № 1789, кв.117 по плана на гр.Смолян,общ.Смолян, площ 3140кв.м. 

Имота е собственост на „Ларекс”АД – София, предоставен на дружеството с договор 

за наем от 27.07.2012г. Ползваните помещения са склад – 212кв.м., офис, 18кв.м., 

обслужващи помещения, дворно място 300 кв.м. 
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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 150101 Хартиени и 

картонени опаковки 

R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

9000 Физически и 

юридически 

лица 

2 150102 Пластмасови 

опаковки 

R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

9000 Физически и 

юридически 

лица 

3 150103 Опаковки от дървени 

материали 

R12 

(разглобява

не, 

сортиране), 

R13 

9000 Физически и 

юридически 

лица 

4 150105 Композитни 

многослойни 

опаковки 

R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

200 Физически и 

юридически 

лица 

5 150106 Смесени опаковки R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

200 Физически и 

юридически 

лица  

6 150107 Стъклени опаковки R12 

(сортиране) 

R13 

10 Физически и 

юридически 

лица 

7 170203 Пластмаса R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

10 Физически и 

юридически 

лица 

8 191201 Хартия и картон R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

1000 Юридически 

лица 

9 191204 Пластмаса и каучук R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

1000 Юридически 

лица 
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10 191205 Стъкло R12 

(сортиране) 

R13 

1000 Юридически 

лица 

11 200101 Хартия и картон R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

23000 Физически и 

юридически 

лица 

12 200102 Стъкло R12 

(сортиране) 

R13 

9000 Физически и 

юридически 

лица 

13 200139 Пластмаси R12 

(сортиране, 

балиране, 

пресоване), 

R13 

2000 Физически и 

юридически 

лица 

 

 
 

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

капацитет на съоръженията  

Постъпващите отпадъци се теглят на два кантара, съответно с капацитет 1000кг и 300кг, 

описват се в отчетните книги, ръчно се извършва сортиране на отпадъка по видове с 

последващо пресоване и балиране. При сортирането се получава отпадък негоден за 

последващо оползотворяване, същия се събира в контейнери и предава за обезвреждане на 

Регионално депо за неопасни отпадъци - Смолян.  

 

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

 

1. Предаването и/или приемането 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 за класификация 

на отпадъците. В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се представят 

копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна среда и води, 

гр.Смолян 

 
2. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

 

2.1.Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

2.1.1. В срок до 1 месец от получаване на документа да се предвиди ограда на площадката 

от към р.Черна, с цел недопускане замърсяване коритото на реката с отпадъци. 

 

2.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

2.2.1.Да се обособят отделни места за третиране и съхранение на всеки вид отпадък, 

обозначени с табели (код и наименование на отпадъка); 

 

3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
(поставят се конкретните изисквания на съответните наредби по чл. 13, ал. 1 и/или по чл. 43 от ЗУО, които 

касаят съответното дружество) 

Експлоатацията на съоръженията за третиране на отпадъците да не водят до риск за 

човешкото здраве  или до риска за увреждане на околната среда 
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4. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата 

по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

 

 

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.ЕЛЕН МИНЧЕВ 
 

 

 

    

 


