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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-07-442 от 19.11.2012 г.  

 

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
 

№ 11-РД-227-00 от 30.11.2012 г. 

 

 

от „ВИЗИТ ПЕЛ” ООД 

 

ЕИК: 202141667  

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

ул. ”Първи май” №  47 

лице, управляващо дружеството (лице за контакти):  Даниел Шумков 

служ. тел.:0301 / 66036 

факс : 0301/ 66036 

електронна поща:shumcov@abv.bg 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

С местонахождение: област Смолян, община Смолян, гр. Смолян , кв. Устово, 

местност “Ширината “, УПИ І, кв. 93 по кадастралната карта на гр. Смолян , 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.52 ,  площ  3 000 кв.м 

1.1 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 
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1 0301050 Трици, талаш, изрезки, 

парчета дървен 

материал, талашени 

плоскости и фурнири, 

различни от 

упоменатите в 030104 

R 12- 

дробени, 

сушене и 

пресоване, 

R13 – 

съхраняване 

на 

отпадъците 

до 

извършване 

на 

дейностите с 

код R12 

1 000 тона  От преработка 

на дървесина 

2 150103 Опаковки от дървесни 

материали 

R 12- 

дробени, 

сушене и 

пресоване, 

R13 – 

съхраняване 

на 

отпадъците 

до 

извършване 

на 

дейностите с 

код R12 

1 000 тона От отпадъци от 

дървесни 

опаковки               

( палети) от 

производство 

 

 

 
 

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

капацитет на съоръженията  

Дървесните отпадъци се сортират по размер, подходящ за обработка, брикетиране и 

пелетизиране . Получената след това маса се суши, за да се намали съдържанието на влага 

под 12% . При сушенето се използва пещ, която се захранва с по-едрия остатък след 

пресяването на изходната суровина. Изсушеният материал постъпва в бункера на 

брикетиращата и пелетизиращата машина, където се пресова. Готовите брикети и пелети се 

опаковат в чували по 25 кг.  и хартиени чанти по 15 кг.. 

 

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. да има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване 

на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;  

2.1.2. да бъде ясно означена и отделена от останалите съоръжения в обекта;  

2.1.3. да е снабдена с работеща противопожарна система;  
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2.2. Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

На площадките за третиране на отпадъци да има обособени следните функционални зони: 

2.2.1. зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и автоматична 

везна; 

2.2.2. основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на 

отпадъците; 

2.2.3. спомагателна зона, върху която се осъществява предварително третиране на 

отпадъците преди основната дейност по третирането им и преработка на остатъка след 

третиране; 

2.2.4. складова зона; 

3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 

3.1. Приемането на отпадъците да се извършва в следната последователност: 

а) проверка на придружаващата отпадъците документация;  

б) визуална проверка на отпадъците с оглед установяване на съответствието с 

представената по т. 1 документация;  

в) измерване на количеството на приеманите отпадъци;  

3.2. Да не се допуска замърсяване с отпадъци на съседните на площадката терени, в следствие на 

работния процес; 

3.3. Да се извършва емисионен контрол на отпадъчните газове най-малко веднъж на две 

години. 

3.4. В сушилнята да не се допуска изгаряне на отпадъци (излезли от употреба гуми, 

пластмасови и текстилни отпадъци и др.), освен предвидените в технологичния процес 

дървесни отпадъци. 

4. При закриването на площадката или прекратяването на дейността в едномесечен срок да 

се уведоми РИОСВ-Смолян.  

5. 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 
 

 

    
Съгласувал: 

К.Граховски 

Ст.юристконсулт 

 

Изготвил: 

инж.П.Димчевска 

Гл.експерт „УООП” 


