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Образец № 4 
Съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО 

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 Министерство на околната среда и водите 
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 14-РД-163-02 от 05.09.2017 г. 
 

На основание чл.79, ал.3, във връзка с ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
във връзка със заявление № О-293 от 18.08.2017 г. 

 

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ 
 

регистрацията по чл.35, ал.3 от ЗУО и Регистрационен документ № 14-РД-163-01 от 19.05.2016 г. 
 

на „ПЕТ КОНСУЛТИНГ” ООД 
 

ЕИК: 203634378 

седалище и адрес на управлението: 

област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, ул. „Панайот Хитов” № 2 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Г. А. С. – управител 

лице за контакти: Г. А. С. 
 

служ. тел.: **************,  факс:   

електронна поща:  
 

както следва: 
I. Регистрират се следните промени: 

 

А. Добавя/т се нова/и площадка/и: Не се кандидатства за добавяне на нова пло-
щадка. 

 

Б. Добавя се нова дейност, променя се количеството на отпадък, добавя се нов 
отпадък и т.н. 

 

1. Площадка № 1: 
 

1.1. С местонахождение: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, ул. „Панайот 
Хитов” № 2, УПИ II, кв. 172, площ 800 m2. 

1.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по трети-
ране: 

 

№
Вид на отпадъка 1 

Дейности по кодове 2,3 Количество 
(тон/год.) Произход 

Код Наименование 
1 2 3 4 5 

1 15 01 02 Пластмасови опаковки 

R12 – предварително третиране /сортиране, балиране/, преди подла-
гане на някоя от операциите с кодове R1 - R11); 
R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите с кодове R1 - R12 с изключение на временното съхраня-
ване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 

750 
Физически и юридически 
лица 

2 19 12 04 Пластмаса и каучук 

R12 – предварително третиране /сортиране, балиране/, преди подла-
гане на някоя от операциите с кодове R1 - R11); 
R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите с кодове R1 - R12 с изключение на временното съхраня-
ване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 

3650 Юридически лица 

 

В. Заличава се площадка: Не се кандидатства за заличаване на площадка. 
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II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл.35, ал.3 от ЗУО и  
издавам следния регистрационен документ:  

 

A. ДА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА СЛЕДНИТЕ ПЛОЩАДКИ: 
 

1. Площадка № 1: 
 

1.1. С местонахождение: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград, ул. „Панайот 
Хитов“ № 2, УПИ II, кв. 172, площ 800 m2. 

1.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по трети-
ране: 

 

№
Вид на отпадъка 1 

Дейности по кодове 2,3 Количество 
(тон/год.) 

Произход 
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 15 01 02 Пластмасови опаковки 

R12 – предварително третиране /сортиране, балиране/, преди подла-
гане на някоя от операциите с кодове R1 - R11); 
R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите с кодове R1 - R12 с изключение на временното съхраня-
ване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 

750 
Физически и юридически 
лица 

2 19 12 04 Пластмаса и каучук 

R12 – предварително третиране /сортиране, балиране/, преди подла-
гане на някоя от операциите с кодове R1 - R11); 
R13 - съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от 
операциите с кодове R1 - R12 с изключение на временното съхраня-
ване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им 

3650 Юридически лица 

 
 
 

Б. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и ка-
пацитет на съоръженията  

 

Площадката е с местонахождение УПИ II кв.172 по плана на град Свиленград, община Сви-
ленград, област Хасково. По плана на град Свиленград територията е отредена за промишлени 
дейности. Базата разполага с офис и склад, и е собственост на „Евротранс и сервиз“, гр. Сви-
ленград. Базата се ползва под наем съгласно сключен Договор от 01.02.2016г. между собстве-
ника и „ПЕТ КОНСУЛТИНГ” ООД, гр. Свиленград 

Работното помещение е оборудвано с инсталация за механично третиране на отпадъци 
от пластмаса - PET бутилки. Инсталацията включва следните машини и съоръжения: 

Транспортна лента, модел БС 300; 
Транспортна лента, модел БС 301; 
Водна мелница, модел 00300; 
Водна мелница, модел 00301; 
Хоризонтален почистващ шнек (неръждаема стомана), модел 00201; 
Транспортен шнек (неръждаема стомана), модел 0126 
Транспортен шнек (неръждаема стомана), модел 0127; 
Цистерна с двоен винт (неръждаема стомана), модел 00101; 
Цистерна с двоен винт (неръждаема стомана), модел 00102; 
Цистерна с двоен винт (неръждаема стомана), модел 00103; 
Цистерна с двоен винт (неръждаема стомана), модел 00104; 
Цистерна за измиване с гореща вода, модел 00220; 
Цистерна за измиване с гореща вода, модел 00221; 
Вертикална центрофуга, модел 3560; 
Бункер с топъл въздух (неръждаема стомана), модел 201 
Машините и съоръженията в базата са закупени и доставени от „ПЕТ КОНСУЛТИНГ” ООД, 

гр. Свиленград. Капацитетът на инсталацията е 10000 т/г. 
На площадката ще се извършват дейности по кодове R12 – размяна на отпадъците за опол-

зотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R11, R13 – събиране и съхраняване на 
отпадъци до извършване, на която и да е от операциите с кодове R1 - R12, по смисъла на При-
ложение № 2 към §1, т.13 от ДР на ЗУО. 
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На площадката ще се приемат отпадъци от пластмаса и пластмасови опаковки. Доставе-
ните PET бутилки се разделят по цвят, след това ръчно се подават на транспортна лента. От 
транспортната лента пластмасовите отпадъци отиват към машина за нарязване, където се на-
рязват на парченца (люспи) с размери 10-12 мм. След това раздробената пластмаса последо-
вателно преминава през три вани съответно със студена, топла и студена вода, в които става 
измиването на пластмасовите люспи от прах, етикети и замърсявания. След това чистите плас-
тмасови люспи преминават през специална вентилационна система с горещ въздух за изсуша-
ването им. Така подсушените пластмасови люспи с помощта на силоз за горещ въздух се пъл-
нят в чували. Пълните чували се предават за по-нататъшно оползотворяване за получаване на 
пластмасови изделия.  

За постъпващото количество отпадъци и за предадените отпадъци ще се води необходи-
мата отчетна документация. 

 


