
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО 

гр.Хасково, ул.“Добруджа” № 14, ет.2 
: 601 622; 601 632; 601 631; 601 631 Директор: /+359 38/ 664 608 

Факс: /+359 38/601611 Гл. счетоводител: 601 616 

E-mail: riosv_hs@mbox.contact.bg Юрист: 601 613 

РЕШЕНИЕ 

№ 14 – ДО – 143 - 00  от  22. 10. 2010 г. 

На основание чл. 42, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците, 

 

РАЗРЕШАВАМ 

за срок от 22.10.2010 г. до 22.10.2015 г. 

на “Екостер” ООД, код БУЛСТАТ: 126649880, с адрес на управлението: област Хасково, община 
Хасково, гр. Хасково, ул. “Цар Самуил” № 3-9, с лице, отговорно за управлението: Михаил Христов 
Авджиев – управител, адрес: област Хасково, община Харманли, гр. Харманли, бул. “България” № 
29, бл. 5-1, вх. А, ет. 2, ап. 6 сл.тел. 0373/85103, 0888201209 факс 0373/85103 

I. Да извършва дейности с код  D9 – физикохимично третиране, неупоменато в  друга 

операция по- обезвреждане на отпадъци ( микровълнова обработка), D 15 - съхраняване до 

извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", освен 

временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им, Т – 

събиране и транспортиране на обекти: 

1. Площадка №1 с местонахождение: област Хасково, община Хасково, гр. Хасково, бул. 
“Съединение” № 49 

На посочената площадка да се извършват дейностите D9 – физикохимично третиране, 

неупоменато в  друга операция по обезвреждане на отпадъци ( микровълнова обработка), D 15 - 

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", 

освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им 

посочени в таблицата: 

 
 

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности, кодове Количество  Произход 

Състав и 

свойства Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. 
18 01 03 

* 

отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е 

обект на 

специални 

изисквания, с 

оглед пре-

дотвратяване на 

инфекции 

D 9 , D 15 110  тон 

от  лечебната 

дейност  на 

здравните 

заведения   

Н9 - 

инфекциозни  

-  марли и 

превръзки, 

употребени 

игли и 

спринцовки, 

замърсени с 

биологични 

течности 

 

 

2. Площадка №2 с местонахождение: област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, бул. 
“Беломорски” № 53 

mailto:riosv_hs@mbox.contact.bg


На посочената площадка да се извършват дейностите D9 – физикохимично третиране, 

неупоменато в  друга операция по обезвреждане на отпадъци ( микровълнова обработка), D 15 - 

съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от букви "а" - "о", 

освен временното съхраняване до събирането на отпадъците от мястото на образуването им 

посочени в таблицата: 

 
 

№ 

Вид на отпадъка 
Дейности, кодове Количество  Произход 

Състав и 

свойства Код Наименование 

1 2 3 4 5 6 

1. 
18 01 03 

* 

отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане е 

обект на 

специални 

изисквания, с 

оглед пре-

дотвратяване на 

инфекции 

D 9 , D15 110  тон 

от  лечебната 

дейност  на 

здравните 

заведения   

Н9 - 

инфекциозни  

-  марли и 

превръзки, 

употребени 

игли и 

спринцовки, 

замърсени с 

биологични 

течности 

 

3.От площадки разположени на територията на Р България да извършва дейност с код Т - 

Събиране и транспортиране на отпадъците, посочени в таблицата:  
 

№ Вид на отпадъка Количество 

(тон/год) 

Произход Състав и 

свойства Код Наименование 

1 2 4 5 6 

1 180101 остри инструменти (с изключение 

на 18 01 03) 

5 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

 

2 180102 телесни части и органи, 

включително банки за кръв и 

кръвни продукти (с изключение на 

18 01 03) 

20 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

 

3 180103* отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане e обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

30 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

инфекциозни 

4. 180104 отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане не e обект на 

специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

(например превръзки, гипсови 

отливки, спално бельо, облекло за 

еднократна употреба, памперси 

30 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

 

5 180106* химични вещества и препарати, 

състоящи се от или съдържащи 

опасни вещества 

50 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

Разяждащи, 

токсични 

6 180108* цитотоксични и цитостатични 

лекарствени продукти 

20 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

мутагенни 

7 180109 лекарствени продукти, различни от 

упоменатите в 18 01 08 

30 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

 

8 180110* амалгамни отпадъци от 

зъболечението 

8 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

канцерогенни 

9 180202* отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане е обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

10 От ветеринарна дейност инфекциозни 

10 180203 отпадъци, чието събиране и 

обезвреждане не е обект на 

специални изисквания, с оглед 

предотвратяване на инфекции 

50 От ветеринарна дейност  



11 180205* химични вещества и препарати, 

състоящи се от или съдържащи 

опасни вещества 

75 От ветеринарна дейност вредни 

12 180206 химични вещества и препарати, 

различни от упоменатите в 18 02 

05 

50 От ветеринарна дейност  

13 180207* цитотоксични и цитостатични 

лекарствени продукти 

20 От ветеринарна дейност мутагенни 

14 180208 лекарствени продукти, различни 

от упоменатите в 18 02 07 

15 От ветеринарна дейност  

15 180107 химични вещества и препарати, 

различни от упоменатите в 18 01 

06 

50 от  лечебната дейност  на 

здравните заведения   

 

16 180201 остри инструменти (с изключение 

на 18 02 02) 

5 От ветеринарна дейност  

Условията за извършване на посочените дейности се съдържат в точка II от това 
решение и са неразделна част от него. 

 
 
Решението на Директора на РИОСВ - Хасково може да се обжалва пред Министъра на 

околната среда и водите по реда на Административни процесуален кодекс в 14 -дневен 
срок от неговото съобщаване. 

  

 
ск 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Хасково  

(инж. Д. Илиев) 


