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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 АЛ 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. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О-274 от 23.04.2018г.  

 

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-193-00 от 16.05.2018г. 
 

на „Инпласт“ ООД 
 

 

ЕИК: 108587814 

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

Индустриална зона-юг, м. Къртала, имот №8 

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

контакти): Тунджай Джемал Шериф 

служ. тел.: 0898448245 

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

1. Площадка № 1: 
 

1.1  С местонахождение: гр. Кърджали, община Кърджали, област Кърджали, 
Индустриална зона-юг, м. Къртала, имот № 002008 по КВС на гр. Кърджали, ПИ № 
40909.2.8 по ККР, площ 9 260 кв.м. 
 

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

 

№ Вид на отпадъка 1 Дейности по 
кодове 2,3 

 

Коли 
чество 
(тон/ 
год.) 

Произход 

Код Наимено 
вание 

1 2 3 4 5 

1. 07 02 13 

Отпадъци 
от 

пластмаси  
 

R12 – предварително третиране преди 
оползотворяването /сортиране, балиране/, 
преди подлагане на някоя от операциите с 
кодове R1 -R11); 
R13- съхраняване на отпадъци до 
извършване на която и да е от 
операциите по букви "а" - "м", освен 
временното съхраняване до събирането 
им от мястото на образуване;  
R3- Рециклиране/ възстановяване на 
органични вещества, които не са 
използвани като разтворители, 
включително чрез компостиране и други 
процеси на биологична трансформация 

420 

Физически 
и 

юридически 
лица 
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II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията  
 

Площадката е с местонахождение гр. Кърджали, община Кърджали, област 
Кърджали, Индустриална зона-юг, м. Къртала, имот № 002008 по КВС на гр. Кърджали, ПИ 
№ 40909.2.8 по ККР, площ 9 260 кв.м. Ще се извършват дейности по R12 – предварително 
третиране преди оползотворяването /сортиране, балиране/, преди подлагане на някоя от 
операциите с кодове R1 -R11); R13- съхраняване на отпадъци до извършване на която и да 
е от операциите по букви "а" - "м", освен временното съхраняване до събирането им от 
мястото на образуване и R3- Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не 
са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на 
биологична трансформация по смисъла на Приложение №2 към §1, т. 13 от допълнителните 
разпоредби на Закона за управление на отпадъците. 

Отпадъците, които ще се рециклират са от материал полипропилен и ще се 
получават от производствен брак на други търговски дружества. Основните процеси, които 
ще се извършват са следните: 

 Раздробяване чрез смилане на производствен остатък; 

 Термо-гранулиране с екструдер; 

 Складиране на готовия гранулат. 
Участъкът, в който е разположен трошачката е с площ 108 м2, а за готовата 

продукция (гранули) ще се ползва склад с площ 432 м2. Гранулаторът се е полвал за 
гранулиране на WPC (Wood Plastic Composite). 
 Трошачната инсталация е с производителност 250 kg/h, а на екструдер-гранулатора 
200 kg/h, като месечно ще се преработват около 35 тона отпадъци от полипропилен при 
осем часов цикъл на работа. 
                       
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 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. Площадките за отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
2.1.Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

Да има ограда и ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, 
които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира, и работното време; 
 

2.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания: 
Да има водонепропускливо покритие и да бъде обозначена с вида (код и наименование 

съгласно Наредбата по чл. 3 от ЗУО) на третираните на нея отпадъци. Площадката да 
разполага с необходимите за извършване на дейностите съоръжения, описани в т.II. Методи и 
технологии за третиране на отпадъците. 
 
3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания: 
Дейностите по третиране на отпадъците да отговарят на изискванията, поставени в Закона за 
управление на отпадъците (ДВ бр.53/ 2012г., изм. ДВ бр. 14/2015г.) и подзаконовите 
нормативни актове.  
  
4. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се спазва проектът за 
рекултивация, и да се предприемат съответните мерки и технологии за закриване и за 
следексплоатационни дейности на площадките за третиране на отпадъци. 
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5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата 
по чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 
 

6. Други условия: 
 

6.1. Да не се превишават годишните количества приемани и третирани отпадъци, посочени 
в таблицата към т. I.1.2. 

 

6.2. При настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е издаден настоящия 
регистрационен документ, „Инпласт“ ООД, да подаде заявление за изменение и/или 
допълнение на регистрационния документ, в едномесечен срок от настъпване на 
промяната, съгласно изискванията на чл. 79, ал. 2 от  ЗУО. 
 

6.3.  При преустановяване на дейността на Дружеството, РИОСВ – Хасково да бъде 
уведомена в едномесечен срок. 
 
 

 Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ – Хасково пред 
Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд – 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 

 
 
 


