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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  

 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 
 

 

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 № О - 32 от 11.01.2013 г.  

 
Р Е Г И С Т Р И Р А М  И  И З Д А В А М  

 
Р Е Г И С Т Р А Ц И О Н Е Н  Д О К У М Е Н Т  

 

№ 14 – РД – 90 - 00 от 17.01.2013 г. 

 

 

на “НИКО КАР ХАРМАНЛИ” ЕООД, гр. Харманли  
 

 

 

ЕИК: 200145179 

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Харманли, гр. Харманли,  

ул. (бул.) „България” № 47, вх.А, ет.5, ап.26 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти): Николай Генов Христов - управител 

служ. тел : GSM 0899 85 68 54 

 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1 С местонахождение: гр. Харманли, област Хасково, община Харманли, 

 поземлен имот с идентификатор 77181.15.186, квартал: 6, парцел: XII по плана на гр. 

Харманли. Площта на имота е 1016 м
2
 и в него е разположена масивна сграда с площ 

130м
2
. Имотът е разположен в урбанизирана територия в източната част на гр. Харманли 

в индустриалната зона, на терен с начин на трайно ползване за друг вид производствен, 

складов обект. Теренът е бивша база на ДАП-Харманли.  

 

1.2 Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по 

третиране: 
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№ 

Вид на отпадъка 
 

Дейности, 

кодове 

Количес

тво 

(тон/год

.) 

Произход 
Код 

Наименовани

е 

1 2 3 4 5 

1.  07 02 13 

 

отпадъци от 

пластмаси - 

производство, 

употреба и 

доставяне на 

пластмаса 

R12 – размяна на отпадъците за 

оползотворяване, по който и да е  от 

методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - Събиране и съхраняване на 

отпадъци до извършване, на която и 

да е от операциите с кодове R1-R12. 

30 

от 

юридически 

лица 

2. 15 01 02 
пластмасови 

опаковки 

R12 – размяна на отпадъците за 

оползотворяване, по който и да е  от 

методите с кодове R1-R11 

/сортиране, балиране/ 

R13 - Събиране и съхраняване на 

отпадъци до извършване, на която и 

да е от операциите с кодове R1-R12. 

150 

от сметища,  

от физ. и 

юрид. лица,  

от система 

за разделно 

събиране на 

отпадъци от 

опаковки 

3. 

 

 

 

16 01 19 
пластмаси от 

ИУМПС 

R12 – размяна на отпадъците за 

оползотворяване, по който и да е  от 

методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - Събиране и съхраняване на 

отпадъци до извършване, на която и 

да е от операциите с кодове R1-R12. 

 

30 

 

от 

физически и 

юридически 

лица 

4. 170203 пластмаса 

R12 – размяна на отпадъците за 

оползотворяване, по който и да е  от 

методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - Събиране и съхраняване на 

отпадъци до извършване, на която и 

да е от операциите с кодове R1-R12. 

 

30 

 

физически  

и 

юридически 

лица 

5. 19 12 04 
пластмаса и 

каучук 

R12 – размяна на отпадъците за 

оползотворяване, по който и да е  от 

методите с кодове R1-R11 

/сортиране/ 

R13 - Събиране и съхраняване на 

отпадъци до извършване, на която и 

да е от операциите с кодове R1-R12. 

 

30 

 

физически и 

юридически 

лица 

6. 20 01 39 

 

 

разделно 

събрани 

пластмасови 

отпадъци 

R12 – размяна на отпадъците за 

оползотворяване, по който и да е  от 

методите с кодове R1-R11 

/сортиране, балиране/ 

R13 - Събиране и съхраняване на 

отпадъци до извършване, на която и 

да е от операциите с кодове R1-R12. 

 

30 

разделно 

събрана 

пластмаса 

 

 

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

капацитет на съоръженията  

          Основната дейност на площадката е събиране, временно съхраняване и предварително 

третиране на отпадъци от пластмаси. 
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 Имотът е ограден, настилката е от асфалт. В него е разположена съществуваща 

масивна сграда с площ 130 м
2
, която се преустройства за нуждите на обекта. В нея се 

разполага приемателния пункт, хидравличната преса и складова площ. 

      На площадката ще се събират и съхраняват доставените отпадъци от пластмаси. Основно 

се доставят: бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки; фолио от оранжерии; 

опаковъчно фолио от супермаркети и други магазини; производствени пластмасови 

отпадъци; пластмасови отпадъци от бита – опаковки от хранителни стоки, бидони,  касети, 

туби, маси, столове, играчки и други пластмасови отпадъци. Пластмасовите отпадъци се 

осигуряват от населението и от фирми. 

При доставянето, отпадъците от пластмаси се отделят по вид и се съхраняват отделно. 

Площадката  е обособена на няколко зони, за да не се смесват различните по вид отпадъци от 

пластмаса. 

Количеството на постъпващите отпадъци от пластмаса се измерва тегловно с 

електронна везна до 300 кг. 

На площадката е осигурена хидравлична преса, с която се балират главно 

пластмасовите бутилки от минерална вода и безалкохолни напитки.  Получените при 

пресоването бали са с размери 80см/40см/45см и тегло 25 кг. Капацитета на хидравличната 

преса е 500 кг/дневно. Балите се завързват със сезал и ръчно се подреждат за временно 

съхраняване до предаването им за рециклиране. 

Другите видове пластмаси се съхраняват отделно в полиетиленови чували. 

Капацитета на площадката доставени и предадени за рециклиране пластмасови 

отпадъци е 10-15 тона/месечно. 

Площадката се обслужва от 1-2 човека персонал. 

За постъпващото количество пластмасови отпадъци и за предадените за рециклиране 

отпадъци ще се води необходимата отчетна документация. Отчитането и информацията 

относно дейностите с отпадъците извършвани от фирмата ще става по ред определен от 

Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се представя информация за 

дейностите по отпадъците. Дейностите, които ще се извършват с отпадъци са: събиране, 

временно съхраняване и предварително третиране. 

  На площадката за събиране и временно съхраняване на отпадъци от пластмаса ще се 

приемат отпадъци от пластмаси от следните типове: 

- полиетилен терефталат (РЕТ); 

- полиетилен висока плътност (НDРЕ); 

полиетилен ниска плътност (LDPE);  

      -    поливинилхлорид (РVС)  

- полипропилен (РР) 

Обособяването на Площадка за събиране и временно съхраняване на отпадъци от 

пластмаси  е свързано с дейности по управление на отпадъците. Ще се извършват следните 

дейности с отпадъци: събиране, временно съхраняване и предаването им за оползотворяване.  

 Приетите отпадъци се сортират по видове, част от тях се балират и всички се предават за 

оползотворяване. При този процес не се формират отпадъци от пластмаси.    

                                                                                      

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. 

Хасково. 

 

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

        Обособява се зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт, 

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

спомагателна зона, върху която се осъществява предварително третиране на отпадъците 

преди основната дейност по третирането им и/или преработка на остатъка след третиране, 

складова зона, обслужваща (административно-битова ) зона. 

 

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

          На площадките да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадките и 

вида на  отпадъците, които се третират на тях. Местата и вместимостите за временно 

съхраняване на различните по вид отпадъци, трябва да са означени и разположени на 

достатъчно големи разстояния едни от други, като се има в предвид и несъвместимостта 

на отпадъците. Отпадъците трябва да бъдат складирани отделно от други спомагателни 

материали. Площите за престой на коли, превозващи отпадъци, и за временно 

пребиваващи контейнери, да бъдат означени и отделени от складовете. 

 

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

   Отпадъците, в зависимост от техните вид, свойства, състав и други характеристики, се 

събират, транспортират и третират по начин, който няма да възпрепятства тяхното 

следващо оползотворяване. 

 

4.  Да се води отчетност, като отчетните книги и документацията за отпадъци се съхраняват          

за срок от 5 год., включително след преустановяване на дейността. 

 

5. При настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е издаден настоящия 

регистрационен документ, да се подаде заявление за изменение и/или допълнение на 

регистрационния документ, в едномесечен срок от настъпване на промяната, съгласно чл. 

79, ал. 2 от  ЗУО. 

 

6. При закриването на площадката/прекратяването на дейността, да се предвидят и 

осъществят  необходимите  мерки  за  неразпространяване  на  замърсяване в околната 

среда и за възстановяване на терена. 

 

7. Други условия : 

      Да се предоставя информация и ежегодно да се изготвят и представят в Изпълнителната 

агенция по околна среда ( ИАОС ) годишни отчети по отпадъците, съгласно изискванията 

на ЗУО и 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.Хасково по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване. 
 

 

инж. Д. Илиев:   

 Директор на регионална инспекция по 

 околната среда и водите – Хасково 

 

 

 

цм 


