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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас
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Д О К Л А Д

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед № РД-36/ 17.03.2022г. на Директора на РИОСВ - гр. Бургас, във 
връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията за 
2022 г., на 17.03.2022 г. е извършена комплексна проверка на обект: площадка № 4 за 
третиране на отпадъци от пластмаси, вкл. на отпадъци от пластмасови опаковки, с 
оператор „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД и местонахождение област Бургас, община Средец, 
гр. Средец, местност „Янев мост“, ПИ е идентификатор 17974.45.8 по КККР на гр. 
Средец

Проверени компоненти и фактори;
отпадъци
атмосферен въздух; 
шум;

- з о п о е щ .

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:
1. Изпълнение изискванията на Закона за управление на отпадъците, подзаконовите 

нормативни актове по прилагането му и Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския 
парламент на съвета относно превози на отпадъци;

2. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и 
подзаконовите нормативни актове;

3. Изпълнение изискванията на Закон за защита от шума в околната среда и 
подзаконовите нормативни актове;

4 Изпълнение изискванията на Закона за отговорността за предотвратяване и 
отстраняване на екологични щети.

Проверени инсталации и дейности:

-  Миксер — 2 бр.;
-  М елница-1 бр.;
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-  Шредер мелница -  1 бр;
-  Екструдер -  гранулатор -  2 бр.;
-  Шредер с контролен шкаф /VECOPLAN AG - Германия/ - 1 бр.;
-  Екструдер е двоен шнек с подводно гранулираща система. /ACERETECH Китай/ - 1 бр.;
-  Места за съхранение на отпадъци, получени и генерирани от дейността на дружеството.

Констатации от проверката:
Основно на площадката се извършват дейности по третиране на пластмасови отпадъци 

и производство на изделия от пластмаси. В момента на проверката на площадката се 
извършват дейности свързани с екструдиране на фолио и се извършва профилактика на 
екструдера с двоен шнек с подводно гранулираща система /ACERETECH -  Китай/ с 
производителност 1000 кг/ч.

Отпадъци

Площадката обект на проверката е включена под № 4 в извършена регистрация и 
издаден регистрационен документ от Директора на РИОСВ -  Бургас за извършване на 
дейности по третиране на отпадъци с № 02-РД-252-03/15.01.2020г., изменен и допълнен с 
регистрационен документ № 02-РД-252-04/16.06.2021г. С цитираният регистрационен 
документ, на площадката, за отпадъци с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба 
№2 за класификация на отпадъците (Наредба №2), както следва: 02 01 04 (Отпадъци от 
пластмаса), 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси), 12 01 05 (Пластмаса), 15 01 02 (Пластмасови 
опаковки), 17 02 03 (Пластмаси) и 19 12 04 (Пластмаса и каучук) е регистрирано 
извършването на дейности по Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R 13 
(Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове Rl - R12, с 
изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до 
събирането им), R12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 
-  Rl 1 - предварителна обработка - сортиране, раздробяване, смилане и др.) и R 3 
(рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като 
разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична 
трансформация). С цитираният регистрационен документ, за произход на отпадъците 
постъпващи на площадката, с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба №2, както 
следва: 02 01 04 (Отпадъци от пластмаса), 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси), 12 01 05 
(Пластмаса), 15 01 02 (Пластмасови опаковки), 17 02 03 (Пластмаси) и 19 12 04 (Пластмаса 
и каучук), освен от лица регистрирани по Търговския закон е регистриран произход и от 
страни членки на Европейския съюз и от трети страни. С цитираният регистрационен 
документ, за произход на отпадъците с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба 
№2, както следва: 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси), 15 01 02 (Пластмасови опаковки) и 19 
12 04 (Пластмаса и каучук) е регистриран произход и собствен технологичен отпадък.

През 2021г. във връзка със Заповед на Министъра на околната среда и водите с № РД- 
124/ 07.02.2020г. на площадката са извършвани регулярни извънредни проверки, относно 
прилагане на разпоредбите на (Регламент (ЕО) № 1013/2006) и Наредба № 1 за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда 
за водене на публични регистри (Наредба № 1).

Площадката е собственост на „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД, с обща площ 18813 кв.м. и с 
начин на трайно ползване „за друг вид производствен, складов обект“. Площадката граничи с 
ПИ с идентификатор 17974.45.7, 17974.45.76, 17974.45.75, 17974.45.2, 17974.45.128 по КККР 
на гр. Средец. Част е от бивша производствена база на нефункциониращото вече дружество 
„Пластмасови изделия“ АД, с изградени 15 на брой производствени сгради, в които са се 
помещавали цехове за производство на пластмасови изделия. Дейностите с отпадъци, вкл. и 
местата за съхранение на готовата продукция се извършват: 1) в сгради с идентификатори и



площ, както следва: 17974.45.8.9 -  755 кв.м. и 17974.45.8.10 -  1949 кв.м.; 2). на рампата 
пред сграда с идентификатор 17974.45.8.10; 3) на откритите площи пред и встрани от сгради 
с идентификатори 17974.45.8.9 и 17974.45.8.10 от към границата с ПИ с идентификатор 
17974.27.75 и ПИ с идентификатор 17974.27.754; и 4) на откритите площи около сгради с 
идентификатори 17974.45.8.11 и 17974.45.8.13. Площадката отговаря на изискванията на чл. 
38, ал. 1 от ЗУО.

На площадката се извършват дейности по третиране на пластмасови отпадъци и 
производство на изделия от пластмаси, като за целта се използва и съществуващата 
материално -  техническа база. Площадката е охраняема -  осигурено е 24-часово 
видеонаблюдение и физическа охрана. Площадката е обозначена с табела с данни за 
предназначението й, работното време, отговорно лице и телефони за контакт. На площадката 
са приемани само разделно събрани отпадъци с неопасен характер от лица регистрирани по 
Търговския закон и от страни челни на Европейския съюз на база сключени договори. 
Приемането на отпадъците се извършва след визуален оглед и претегляне. Не се допуска 
третиране на отпадъци, неупоменати в извършена регистрация и издаден регистрационен 
документ от Директора на РИОСВ -  Бургас за извършване на дейности по третиране на 
отпадъци с № 02-РД-252-03/15.01.2020г., изменен и допълнен с регистрационен документ № 
02-РД-252-04/16.06.2021г.

Измерването и контролирането на количествата постъпващи и образувани отпадъци 
се извършва посредством автомобилна везна с товароподемност 15 т., находяща се на 
площадка № 3 от извършената регистрация и издадения регистрационен документ от 
Директора на РРЮСВ -  Бургас за извършване на дейности по третиране на отпадъци с № 02- 
РД-252-03/15.01.2020г., изменен и допълнен с регистрационен документ № 02-РД-252- 
04/16.06.2021 г. Везната се ползва въз основа на сключен договор с „Металпласт БГ“ ЕООД, 
валиден до 04.11.2025г. Везната е технически изправна -  калибрирана е до 26.01.2023г. На 
площадката са осигурени още два броя електронни везни, с товароподемност съответно до 
0,600 т и до 1,5 т. Везните са технически изправни -  калибрирани са до до 26.01.2023г. На 
площадката са осигурени действащи средства за противопожарна защита -  пожарогасители -  
15 броя.

Обособени са площадки за престой на колите при товарене и разтоварване на 
отпадъците. Не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци. Осигурена е добра 
връзка с транспортната мрежа. Местата за съхранение на отпадъци са обозначени с табели, 
според предназначението им. Местата за предварителна обработка на отпадъците са 
обособени и са отделени от местата за съхраняване на отпадъците, местата за престой на 
коли, местата за предварително съхраняване на отпадъци и др. Площадката е с трайна 
настилка -  асфалт и бетон. Приетите пластмасови отпадъци се насочват към определените 
места за съхраняването им, което се извършва на бали или в big bags, до извършване на 
дейностите по предварително третиране и рециклиране. Отпадъците се съхраняват отделно 
по вид, обозначени с надписи за кода и наименованието на отпадъка, съгласно Наредба №2. 
С отпадъците се извършват дейности по третиране - сортиране, раздробяване, смилане и 
гранулиране. В съществуващата сграда с идентификатор 17974.45.8.10 е обособен цех за 
рециклиране на пластмасови отпадъци, монтирани и инсталирани са машини за извършване 
на дейности по смилане, раздробяване, гранулиране и екструдиране. В сграда идентификатор 
17974.45.8.9 са разположени машините за конфекциониране на ПЕ торби.

При сортиране полимерните отпадъци се отделят по вид на материала, по цвят и 
чистота. В процеса на сортирането се отделят полимерни отпадъци, съставени от различни 
по вид материали (РЕ, РР). Отпадъците от пластмаса се раздробяват и смилат на 
определената за това машина миксер. От там раздробените полимерни отпадъци постъпват в 
шредер мелница за допълнително раздробяване, от където по транспортна лента се отвеждат 
до миксер агломератор. Полученият агломерат постъпва в екструдер гранулатор. Така 
готовият гранулат се събира посредством ръкав и съхранява в биг бегове от по 1 тон в



специално отредено складово помещение. Така получените полимерни гранулата и млянки 
се използват за производство на изделия от „ВЕЛЕС ПЛАСТ” ЕООД на територията на 
същия имот, а също така се предоставят и на контрагенти, извършващи същия вид дейност. 
В базата се произвеждат ПЕ фолио с ширина от 20см до 4 м, в количество около 100 
т/месец и ПЕ торби с различни размери, в количество около 60 т/месец. Получените 
полимерни гранулата и млянки се подлагат на екструдиране в екструдер за производство на 
ПЕ фолио. Полученото ПЕ фолио е както готово изделие, така и материал за производство на 
ПЕ торби. ПЕ торбите се конфекционират на конфекциониращи машини, в които се поставя 
ПЕ фолио и съгласно настроения размер, фолиото се реже на торби. Готовите торби се 
опаковат в подходяща за размера опаковка, която също е изработена от ПЕ. За съхранение на 
отпадъци, с цел предотвратяване на разпиляването им се използуват big bags, които да се 
съхраняват на определени места на площадките. За третиране на отпадъците от пластмаса 
се използват: два броя миксер с производителност 1200 кг/ч, два броя екструдер - гранулатор 
с производителност 1000 кг/ч, един брой мелница с производителност 800 кг/ч, един брой 
шредер-мелница с производителност 2500 кг/ч, един брой шредер с контролен шкаф 
/VECOPLAN AG - Германия/ с производителност 1200 кг/ч и един брой екструдер с двоен 
шнек с подводно гранулираща система /ACERETECH -  Китай/ с производителност 1000 
кг/ч.

В момента на проверката на площадката се извършват дейности свързани с 
екструдиране на фолио и се извършва профилактика на екструдера с двоен шнек с подводно 
гранулираща система /ACERETECH -  Китай/ с производителност 1000 кг/ч.

Извършена е класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба № 2, за 
отпадъците образувани от предварителната обработка на отпадъците преди оползотворяване. 
След механичното третиране на отпадъците (раздробяване, смилане, агломериране и 
гранулиране) се образува отпадък с код 19 12 04 (негодни за влагане в ново изделие вторични 
материали -  леяци, едри гранули, не нарязани гранули, гранули с висока влажност), които 
отново преминават обработка до постигане на нов гранулат. При производството на 
пластмасови изделия се очаква генериране, от технологичен брак, отпадък с код 07 02 13, 
който отново ще се преработва в цеха. Образува се и отпадък с код 15 01 02 от разопаковане 
на стоки и суровина. При отделяне на картонената шпула, преди да бъде разкъсана се 
образува отпадък с код 15 01 01. При механичната обработка на отпадъците, рядко се 
образува и нерециклируем отпадък с 19 12 12. Дружеството не стопанисва площадки 
разположени на територии извън териториалния обхват на РИОСВ -  Бургас.

Считано от 01.01.2021 г. данните се отчитат в НИСО -  водят се отчетни книги за 
отпадъците. Към 17.03.2022г., чрез НИСО са подадени и годишните отчети за отпадъци за 
2021г. При проверката са представени и допълнително изискуемите документи 
удостоверяващи движението на отпадъците за периода от 01.01,2021г. до 17.03.2022г - 
кантарни бележки, приемо-предавателни протоколи, договори за покупка и продажба на 
отпадъци, ПСД, Анекс VII от Регламент (ЕО) № 1013/2006 придружен с договор за 
оползотворяване съдържащ клауза за обратно приемане или гаранция за оползотворяване по 
алтернативен начин, декларациите по Наредба № 1, международни товарителници и др. При 
проверката са предоставени дневници за покупка и продажба по ЗДДС, документите 
отразени в същите и справки-декларации за ДДС за периода от 01.01,2021г. до 28.02.2022г.

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, за периода от 01.01.2021 г. до 17.03.2022г. на площадката не са приемани, 
третирани и предавани от регистрираните отпадъци, с издадения регистрационен документ 
от Директора на РИОСВ -  Бургас за извършване на дейности по третиране на отпадъци с № 
02-РД-252-03/15.01.2020г., изменен и допълнен с регистрационен документ № 02-РД-252- 
04/16.06.2021г, както следва: 02 01 04 (Отпадъци от пластмаса) и 17 02 03 (Пластмаси).

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 17.03.2022г. на площадката са



извършвани регистрираните дейности по Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R 
13, R12 -  (сортиране, раздробяване, смилане и др.) и R 3, с отпадъци с код и наименование 
по Приложение № 1 от Наредба №2 - 15 01 02 (Пластмасови опаковки) и 19 12 04 (Пластмаса 
и каучук), с произход на отпадъците от страна членка на Европейския съюз - Гърция. За 
периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. са извършени 26 превоза на отпадък с код и 
наименование по Приложение № 1 от Наредба №2 - 15 01 02 (Пластмасови опаковки) и 24 
превоза на отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба №2 - 19 12 04 
(Пластмаса и каучук). За периода от 01.01.2022г. до 17.03.2022г. са извършени 8 превоза на 
отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба №2 - 15 01 02 (Пластмасови 
опаковки) и 8 превоза на отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба №2 - 
19 12 04 (Пластмаса и каучук). Полученият от Гърция отпадък е въвеждан на територията на 
Република България, респ. на площадката стопанисвана от „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД за 
операция по оползотворяване с код R 3 (рециклиране/ възстановяване на органични 
вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и 
други процеси на биологична трансформация) по Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на 
ЗУО. Количеството приет на площадката отпадък не надвишава количествата по договор. 
Предоставени са съпровождащите превозите на отпадъци общо 66 броя Приложения № 
VII (Анекс VII) от Регламент (ЕО) № 1013/2006, за периода от 01.01.2021г. до 17.03.2022г., в 
едно с придружаващите ги договори за оползотворяване съдържащ клауза за обратно 
приемане или гаранция за оползотворяване по алтернативен начин. Предоставени за същия 
период са и оригиналите на попълнените формуляри по Приложение VII от Регламент (ЕО) 
№ 1013/2006, със заведени копия на същите в РИОСВ -  Бургас под съответните входящи 
номера, подписани и подпечатани в поле 12, 13 и 14. При проверката на място са 
представени и оригиналите на останалите съпровождащи превоза на отпадъци документи за 
същия период: 1. Документите по чл. 22, ал. 4 и 5 от Наредба № 1, с които е декларирано, че 
в състава на транспортираните пластмасови отпадъци, със съответния код и наименование 
по Приложение № 1 от Наредба №2 и определен с позиция EU3011 по Приложение III, Част 
I, буква „ж“ от Регламент (ЕО) № 1013/2006, съдържанието на други материали, примеси и 
замърсители, не е повече от десет тегловни процента за конкретната пратка; 2. договорите за 
оползотворяване, съдържащи клауза за обратно приемане или гаранция за оползотворяване 
по алтернативен начин на отпадъка; 3. експедиционни бележки, относно експедиция на 
отпадъците от гръцките контрагенти към „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД; 4. кантарни бележки; 5. 
международни товарителници, подписана и подпечатана от лицето уреждащо превоза 
/изпращача/ в мястото на натоварване, от превозвача при натоварването и от получателя на 
отпадъка „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД, с ЕИК BG 202364241; 6. фактури /invoice/ относно 
сделкатите с отпадъци между гръцките контрагенти и „ВЕЛЕС ПЛАСТ“ ЕООД.

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 17.03.2022г. на площадката са 
извършвани регистрираните дейности по Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R 
13, R12 -  (сортиране, раздробяване, смилане и др.) и R 3, с отпадъци с код и наименование 
по Приложение № 1 от Наредба №2 - 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси), 12 01 05 
(Пластмаса), 15 01 02 (Пластмасови опаковки) и 19 12 04 (Пластмаса и каучук), с произход на 
отпадъците от лица регистрирани по Тъговския закон. При прием на отпадъци от лица 
регистрирани по Търговския закон, респ. от български контрагенти, задължително са 
сключвани договори, изготвяни са кантарни бележки и са издавани ПСД. Образуваните 
отпадъци са предавани само на лица регистрирани по Търговския закон, респ. български 
контрагенти, притежаващи необходимия разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО. При 
предаване на отпадъците задължително са сключвани договори, изготвяни са кантарни 
бележки, товарителници, приемо-предавателни протоколи и са издавани ПСД.

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на площадката общо,



респ. от Гърция и от лица регистрирани по Търговския закон са приети 589,777 т отпадъци с 
код и наименование 15 01 02 (Пластмасови опаковки). По данните отчетени в НИСО и 
документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 
01.01.2021г. до 31.12.2021г. на площадката са третирани, респ. са подложени на операция по 
оползотворяване обозначени с код Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R12 и R 
3, общо 468,915 т отпадъци с код и наименование 15 01 02 (Пластмасови опаковки), като са 
третирани и отпадъци приети в предходен период. Към 31.12.2021г. на площадката са 
налични 147,115 т отпадъци с код и наименование 15 01 02 (Пластмасови опаковки). При 
третитирането на отпадъци с код и наименование 15 01 02 (Пластмасови опаковки) /рула/ е 
образуван и отпадък с код и наименование 15 01 01 (Хартиени и картонени опаковки), в 
случая картонени шпули. По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи 
движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. е 
образуван 7,800 т отпадък с код и наименование 15 01 01 (Хартиени и картонени опаковки), 
като за същия период 7 т е предаден на Площадка № 1. Към 31.12.2021г. на площадката са 
налични 0,800 т отпадъци с код и наименование 15 01 01 (Хартиени и картонени опаковки).

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 31.12,2021г. на площадката с 
произход от лица регистрирани по Търговския закон, т. е. от български контрагенти са 
приети общо 148,759 т отпадъци с код и наименование 19 12 04 (Пластмаси и каучук). По 
данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на отпадъците, се 
констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на площадката общо, респ. от 
Гърция и от лица регистрирани по Търговския закон са приети 584,399 т отпадъци с код и 
наименование 19 12 04 (Пластмаси и каучук). По данните отчетени в НИСО и документите 
удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 
31.12.2021г. на площадката са третирани, респ. са подложени на операция по 
оползотворяване обозначени с код Приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДР на ЗУО - R12 и R 
3, общо 614,13 т отпадъци с код и наименование 19 12 04 (Пластмаси и каучук), като са 
третирани и отпадъци приети в предходен период. Към 31.12.2021 г. на площадката са 
налични 49,479 т отпадъци с код и наименование 19 12 04 (Пластмаси и каучук).

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на площадката 
отпадък с код и наименование 12 01 05 (Пластмаса) е приеман само от български 
контрагенти, респ. само от лица регистрирани по Търговския закон. По данните отчетени в 
НИСО и документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за 
периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на площадката са приети 1,620 т отпадъци с код и 
наименование 12 01 05 (Пластмаса). По данните отчетени в НИСО и документите 
удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 
31.12.2021г. на площадката са третирани, респ. са подложени на операция по 
оползотворяване обозначени с код Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R12 и R 
3, общо 2,790 т отпадъци с код и наименование 12 01 05 (Пластмаса), като са третирани и 
отпадъци приети в предходен период. Към 31.12.2021г. на площадката са налични 0,257 т 
отпадъци с код и наименование 12 01 05 (Пластмаса).

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на площадката 
отпадък с код и наименование 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси) е приеман само от 
български контрагенти, респ. само от лица регистрирани по Търговския закон. По данните 
отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, 
че за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г. на площадката са приети 102,054т отпадъци с 
код и наименование 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси). По данните отчетени в НИСО и 
документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 
01.01.2021г. до 31.12.2021г. на площадката са третирани, респ. са подложени на операция по



оползотворяване обозначени с код Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R12 и R 
j , общо 112,180 т отпадъци с код и наименование 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси), като са 
третирани и отпадъци приети в предходен период. Към 31.12.2021 г. на площадката са 
налични 3,087 т отпадъци с код и наименование 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси).

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01,01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката общо, 
респ. от Гърция и от лица регистрирани по Търговския закон са приети 187,706 т отпадъци с 
код и наименование 15 01 02 (Пластмасови опаковки). По данните отчетени в НИСО и 
документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 
01.01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката са третирани, респ. са подложени на операция по 
оползотворяване обозначени с код Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R12 и R 
3, общо 164,200 т отпадъци с код и наименование 15 01 02 (Пластмасови опаковки), като са 
третирани и отпадъци приети в предходен период. Към 17.03.2022г. на площадката са 
налични 170,621 т отпадъци с код и наименование 15 01 02 (Пластмасови опаковки).

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката общо, 
респ. от Гърция и от лица регистрирани по Търговския закон са приети 192,560т отпадъци с 
код и наименование 19 12 04 (Пластмаси и каучук). По данните отчетени в НИСО и 
документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 
01.01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката са третирани, респ. са подложени на операции по 
оползотворяване обозначени с код Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R12 и R 
3, общо 178,006 т отпадъци с код и наименование 19 12 04 (Пластмаси и каучук), като 
159,526 т са подложени на операции R12 и R 3, а 18,480 т са подложени само на операция 
R12. Третирани са отпадъци приети и в предходен период. Отпадъка подложен само на 
операция R12 /сортиране/ е предаден за последващо третиране, респ. за подлагане на 
операция R3 на лице регистрирано по Търговския закон.. Към 17.03.2022г. на площадката са 
налични 45,553 т нетретирани отпадъци с код и наименование 19 12 04 (Пластмаси и каучук).

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката 
отпадък с код и наименование 12 01 05 (Пластмаса) е приеман само от български 
контрагенти, респ. само от лица регистрирани по Търговския закон. По данните отчетени в 
НИСО и документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за 
периода от 01.01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката са приети 2,315 т отпадъци с код и 
наименование 12 01 05 (Пластмаса). По данните отчетени в НИСО и документите 
удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2022г. до 
17.03.2022г. на площадката не са третирани, респ. не са подложени на операции по 
оползотворяване обозначени с код Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R12 и R 
3, отпадъци с код и наименование 12 01 05 (Пластмаса). Към 17.03.2022г. на площадката са 
налични 2,572 т отпадъци с код и наименование 12 01 05 (Пластмаса), вкл. приети в 
предходен период.

По данните отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на 
отпадъците, се констатира, че за периода от 01.01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката 
отпадък с код и наименование 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси) е приеман само от 
български контрагенти, респ. само от лица регистрирани по Търговския закон. По данните 
отчетени в НИСО и документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, 
че за периода от 01.01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката са приети 0,650 т отпадъци с код 
и наименование 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси). По данните отчетени в НИСО и 
документите удостоверяващи движението на отпадъците, се констатира, че за периода от 
01.01.2022г. до 17.03.2022г. на площадката не са третирани, респ. не са подложени на 
операции по оползотворяване обозначени с код Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на 
ЗУО - R12 и R 3, отпадъци с код и наименование 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси), като са



третирани и отпадъци приети в предходен период. Към 17.03.2022г. на площадката са 
налични 3,737 т отпадъци с код и наименование 07 02 13 (Отпадъци от пластмаси), вкл. 
приети в предходен период.

Спазени са определените с регистрационния документ допустими количества за 
извършване на дейности по Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО - R 13. R12 и R 
1

Отпадъците въведени на територията на Република България от Гърция за периода 
от 01.01.2021г. до 17.03.2022г. са транспортирани от лица притежаващи необходимия 
документ по ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци. Лицата извършващи 
дейностите по събиране и транспортиране на отпадъка при всеки транграничен превоз са 
натоварвали отпадъка от лицето уреждащо превоза/ генератора на отпадъка от място на 
натоварване и са го разтоварвали на площадката обект на проверката. Отпадъците са 
транспортирани с товарни автомобили фигуриращи в извършените регистрацие и издадените 
регистрационнни документи за събиране и транспортиране на отпадъци. Отпадъците 
транспортирани само на територията на Република България за периода от 01.01.2021г. до 
17.03.2022г. са транспортирани от лица притежаващо необходимия документ по ЗУО за 
събиране и транспортиране на отпадъци. Лицата извършващи дейностите по събиране и 
транспортиране на отпадъка при всеки превоз само на територията на Република България 
са натоварвали отпадъка от генератора на отпадъка от място на натоварване и са го 
разтоварвали на площадката обект на проверката. Отпадъците са транспортирани с товарни 
автомобили фигуриращи в извършените регистрацие и издадените регистрационнни 
документи за събиране и транспортиране на отпадъци.

Отчетността е водена съгласно изискванията на Наредба № 1.
Дружеството не е подизпълнител на организация по оползотворяване на отпадъци от 

опаковки, относно площадка № 4 -  не представя договор с такава.
Предвид гореизложеното, от дружеството стопанисващо площадката, обект на 

настоящата проверка са изпълнявани изискванията на чл. 8, ал. 2, чл. 29, ал. 2 и чл. 33, ал. 4 
от ЗУО.

Атмосферен въздух

Производствените дейности се осъществяват в закрити халета, разделени на обособени 
помещения за раз личните дейности.

Към датата на проверката дейностите по раздробяване, смилане и гранулиране се 
извършват в едно помещение, където са разположени шредер-агломератор и екструдер с 
двоен шнек с подводна гранулираща система (ASERTECH). Всеки от шнековете е оборудван 
с локална аспирация, като въздуховодите им са обединени в един общ, изведен към 
атмосферата организирано през едно изпускащо устройство. На последното е монтирана 
точка за пробовземане, в съответствие с утвърдена от Директора на РИОСВ-Бургас схема на 
пробоотборна точка, с писмо изх. № АВ-672 (2) / 15.06.2021 г.

В момента на проверката не се извършва гранулиране на полимер, поради провеждане на 
профилактични дейности. Представя се възлагателно писмо към акредитирана лаборатория 
за планирано извършване на собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на 
вредни вещества -  прах и общи въглеводороди, изразени като общ въглерод, изпускани в 
атмосферния въздух от гранулиращата система.

Аспирацията на шредер-агломератор към машина ASERTECH е обвързана с нов 
въздуховод, за който няма утвърдена схема на пробоотборна точка и съответно не е 
монтирана такава.



В обособено помещение за екструдиране на полимерно фолио са налични два броя 
агломератори, които не са обвързани в технологичната схема и съответно не са в 
експлоатация.

Обособеното помещение за конфекциониране на полимерни торби е снабдено с 
общообменна вентилация.

Всички помещения се отопляват с калорифери, работещи с електроенергия.

Шум
Производствената дейност се осъществява в закрити халета, където са разположени 

източниците на шум - оборудването на съоръженията за производствената дейност.
Външните източници на шум от дейността са:

• Компресор за вуздух;
• Помпи за вода от контейнери към съоръженията;
• Вътрешно-цехов транспорт -  мотокари/газокари -  3 бр;
• Транспотрни средства на клиенти.

Най близките жилищни сгради се намират в жилищна зона в гр. Средец и отстоят по 
въздушна линия на приблизително 200 м от границите на обекта.

През 2021 г. дружеството е извършило собствени периодични измервания (СПИ) на 
дневни, вечерни и нощни нива на шум, излъчван в околната среда от дейността. Резултатите 
са представени в РИОСВ-Бургас с писмо вх. № АВ-692/26.05.2021 г. и показват, че 
еквивалентните нива на шум измерени в 10 броя измерителни точки (ИТ), разположени в 
един измерителен контур по границите на обекта и в 1 бр. ИТ място на въздействие 
(жилищна зона на гр. Средец), не превишават съответните гранични стойности определени в 
Приложение № 2 към чл. 5 от Наредба № 6/26.06.2006 г. за показателите на шум в околната 
среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, 
граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на 
жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно 
строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, 
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от 
шума върху здравето на населението.

ЗОПОЕЩ
На площадката се извършват дейности, попадащи в обхвата на т. 4 от Приложение № 1 

на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети 
(ЗОПОЕЩ), обнародван в ДВ, бр.43/2008 г., изм. и доп. ДВ.,бр.96 от 10 ноември 2020 г.

При проверката на място се представя от операторът изготвената собствена оценка за 
възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени 
екологични щети, с обхват и съдържание съгласно Приложение № 1 на Наредба № 
1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от 
Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за 
минималния размер на разходите за тяхното изпълнение.

Към датата на проверката на площадката няма регистрирани случаи на причинени 
екологични щети и/или случаи на непосредствена заплаха за екологични щети от дейността 
на оператора по смисъла на ЗОПОЕЩ.



Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1. Да се представят в РИОСВ -Бургас два еднообразни оригинала на схема на 
пробоотборна точка на агломератор към машина ACERETECH за утвърждаване, в 
съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г.

Срок: 31.03.2022 г.
Отговорник: Управител

Предписанието е изпълнено с писмо вх. № АВ-423/22.03.2022 г.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното 
законодателство и последващ контрол:

По време на проверката на площадката е дадено гореописаното предписание, с 
посочен срок за изпълнение и отговорник. Предписанието е изпълнено в определения срок, 
респ. и към датата на изготвяне на настоящия доклад.


