РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Изх. № КОС-21- 5920
гр. Ст. Загора,20.11.2015г.

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 № 5920 от 22.10.2015 г.
РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-329-00 от 20.11.2015 г.
на
„БГ- ПЛАСТ 2001”ООД
ЕИК: 128523783
седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол,
ул „Гоце Делчев”№ 24,
лице, управляващо/представляващо дружеството: Николай Атанасов Ников
служ. тел.: 0898558452
електронна поща: nikov_bgplast@abv.bg

І. Да извършват дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:
1. Площадка № 1:
1.1 С местонахождение: обл. Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, УПИ № IV-7904, /ПИ с
идентификатор № 87374.15.66/.
1.2. Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по
третиране са посочени в следната таблица:

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg

№

Вид на отпадъка 1
Код
Наименование
1
15 01 02

1

2

20 01 39

Дейности,
кодове 2, 3

2
Пластмасови опаковки

Пластмаси

3
R13 – съхраняване
R12- предварителна
обработка
/сортиране, мелене/
R3 Рециклиране/възстановяване
на органични вещества
R13 – съхраняване
R12- предварителна
обработка
/сортиране, мелене/
R3 Рециклиране/възстановяване
на органични вещества

Количест
во
(тон/год.)
4
1500

Произход

5
От физически и
юридически лица

От физически и
юридически лица
1000

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на
съоръженията:
Дейностите, които се извършват на площадката са следните:
Измерването и
контролирането на постъпващите на площадката, пластмасови опаковки с код 150102 и отпадъци от
пластмаси, с код 200139, се извършва посредством теглене на контролни везни, следва ръчно
сортиране по видове. Извършва се мелене чрез мелници за пластмаса. Една част от количеството се
продава като мленки, а другото количество се подава на гранулиращата линия. Агломериране на
пластмасови опаковки. Смесване според предварителни заявки. Гранулиране на подготвената
продукция.
Съоръжения и инсталации с които се извършват дейностите на площадката:
№

Вид на машината

Брой

Производителност в зависимост от
суровината

1

Мелница роторна 400/600

1

200 – 500 кг/час

2

Мелница роторна 200/300

2

40 – 80 кг/час

3

Дискова дробилка

2

200 – 500 кг/час

4

Агломератор

1

50 - 100 кг/час

5

Гранулираща линия /Турция/

1

50 - 100 кг/час

6

Гранулираща линия /България/

1

100 - 250 кг/час

Всяка от машините се използва според вида, формата и предназначението на материалите, които се
преработват и по тази причина производителността им също е различна.След процеса на гранулиране
се получава различен вид гранулат, който се пакитира и продава за последваща преработка.
III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци.
1. 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
2

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.
2.Площадката за отпадъци да отговарят на следните изисквания:
2.1. Площадките за съхраняване на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Да е със следното местонахождение: Площадка № 1: обл. Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол,
УПИ № IV-7904, /ПИ с идентификатор № 87374.15.66/. Площадката да е с трайно изградена
непропусклива повърхност, да е оградена и охраняема. Отпадъците да се съхраняват по видове на
обособените сектори, обозначени с табели.
2.2.Площадките за третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Площадката да е с трайна изградена непропусклива повърхност, да е оградена и охраняема.
Да има ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в
нея , фирмата, която я експлоатира и работното време. Да има оборудвана вътрешна площадка за
престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на
отпадъците. Да се осигури ограничен достъп до работните места.
3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
Третирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на наредбата по чл. 43,
ал.1 от ЗУО и разпоредбите на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на
производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.( Обн. ДВ. бр.29 от 30 Март
1999г.

4. При закриването на площадката и прекратяването на дейността да се предприемат съответните
мерки за почистването и от приетите видове отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ- Стара
Загора.
5. 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.
6.Други условия:
6.1.Да не се допуска изгаряне или друга форма на неконтролирано третиране на отпадъците на
площадката. При аварийни или други замърсявания, когато са нарушени нормативните
изисквания, притежателят на регистрационният документ е длъжен незабавно да уведоми РИОСВСтара Загора за аварийната ситуация и предприетите действия.
6.2. Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигурява неограничен достъп на
компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните
исисквания за третиране на отпадъците и условията, поставени в Регистрационния документ.
6.3.В едномесечен срок от настъпване на промяна, в случаите по чл. 78, ал.3, т.1,2 и 7 от Закона за
управление на отпадъците, притежателят на регистрационния документ подава на хартиен и
технически носител или по електронен път заявление за изменение и/или допълнение на
регистрационния документ заедно със съответните документи по чл. 79, ал.1 от ЗУО,
удостоверяващи промяната и документите по чл. 78, ал.4, т. 2 и 4 от ЗУО.

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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Съгласувал:
Христина Петрова
Директор на Дирекция КПД
Изготвил:
Павлина Петкова
Мл. експерт в направление УООП
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