
                    

  

                                                              

 
                                                                       

3/20/2020  ПРЕДСТАВЯНЕ 

 
 

До:   НАЦИОНАЛЕН ОПЕРАТИВЕН  ЩАБ 

на вниманието на ген.-майор Венцислав Мутафчийски  

 

КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

    Дирекция "Ситуационен център" 

И-мейл    : crisis@mfa.bg 

КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

КОПИЕ ДО: МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ 

И-мейл    : edno_gishe@moew.government.bg 

 

 

 

Уважаеми г-н  Мутафчийски, 

Уважаеми  Господа, 

Във връзка с Ваше изявление по повод създалата се кризисна ситуация в България и 

затрудненото положение  с изгаряне на болнични отпадъци, желаем да Ви информираме, че  

ПИРИНПЛАСТ АД, гр. Гоце Делчев е единствен производител на Балканите на лицензирани 

контейнери за опасни медицински отпадъци. 

Контейнерите, които произвеждаме и предлагаме са за еднократна и многократна 

употреба и са сертифицирани, съгласно изискванията на  ADR за превоз на опасни отпадъци. 

Повече от 20  години ПИРИНПЛАСТ АД    продава в Италия и Франция, както на 

специализирани фирми за оползотворяване на отпадъци, така и директно на болнични 

заведения. 

Разполагаме със следните  медицински контейнери: 

I. Сгъваеми, еднократни контейнери за опасни болнични отпадъци.  

Поз. 
Изделие Обем Изглед 

1. Еднократен медицински контейнер  от 

ППр велпапе СРР 22, 

 с  ПЕ плик и самозатягаща връзка 

22 lt 

 
 

 

2. Еднократен медицински контейнер  от 

ППр велпапе СРР 40, 

 с  ПЕ плик и самозатягаща връзка 

40 lt 

3. Еднократен медицински контейнер  от 

ППр велпапе СРР 50, 

 с  ПЕ плик и самозатягаща връзка 

50 lt 

4. Еднократен медицински контейнер  от 

ППр велпапе СРР 60, 

 с  ПЕ плик и самозатягаща връзка 

60 lt 
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Контейнерите са произведени от полипропиленово велпапе с ноу-хау технология от 

полипропиленово велпапе.  Те са  водонепропускливи, окомплектовани са с ПЕ плик със 

самозатягаща се лента и при изгарянето им  в инсинератор не се отделят вредни вещества. 

II. Санитарни контейнери тип СS 60   с обем 60л. - Произвеждат се от полипропилен по 

метода леене под налягане (шприцване). Състоят се от дъно    и капак. Могат да се използват 

многократно. 

 

III. Санитарен контейнер  тип СС2 с обем 2 л  – за остри (игли от спринцовки) и режещи 

предмети, водоустойчив - Произвеждат се от полипропилен по метода леене под налягане 

(шприцване). Състоят се от дъно  (цвят жълт) и капак (цвят червен). 

 
 

В СЛУЧАЙ НА НЕОБХОДИМОСТ,  НИЕ СМЕ НАСРЕЩА ЗА СПРАВЯНЕ С 

ПРОБЛЕМА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА КОРОНАВИРУСА  И ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА 

ДОСТАВЯМЕ ДИРЕКТНО НА БЪЛГАРСКИТЕ БОЛНИЦИ ! 

 

Приложено Ви изпращаме продуктовите сертификати  на контейнерите, съгласно ADR. 

Като очакваме Ваш   коментар, оставаме на разположение за повече информация. 

 

С уважение: 
Изп. Директор  

Инж. Ст. Вакареев    
20.03.2020                                                                           ма/ма    


