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                                                                             Образец № 1 

           Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО 
 

   Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 

   М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 

   РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.ХАСКОВО 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 14 – ДО – 226 – 00 от 28.08.2015 г. 

 

На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № О - 310 от 20.08.2015 г.  

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на  СИРИУС СТАР БГ ЕООД 
 

 

ЕИК: 200 632 468   

седалище и адрес на управлението: област Русе, община Русе, район Русе, площад Отец 

Паисий,  № 2 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Бисер Симеонов Казанджиев 

служ. тел.: 0898 311 225  

факс: 082 821 911 

електронна поща: opasni@otpadaci.com  

 

 

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

 

1. Площадка № 1: 

 

1.1  С местонахождение: Площадки на лица, регистрирани като търговци по смисъла на 

българското законодателство, на държавни и общински предприятия, кооперации и 

бюджетни предприятия, собственици на отпадъци, разположени на територията, 

контролирана от РИОСВ – Хасково, в общините: Димитровград, Ивайловград, 

Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, 

Харманли, Хасково, област Хасково и общините: Джебел, Кирково, Крумовград, 

Кърджали, Момчилград, Черноочене, област Кърджали. 

 

1.2 Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и 

дейностите по третиране са посочени в следната таблица: 
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            Вид на отпадъка
 Дейности, 

кодове 
 

Количест
во 

(тон/год.) 
Произход 

1.  
Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1 02 01 08* 
Агрохимични отпадъци, 
съдържащи опасни вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13 

2500 
От физически 
и юридически 
лица 

2 15 01 10* 
Опаковки съдържащи остатъци 
от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13 
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

3 15 02 02* 

абсорбенти, филтърни 
материали (включително 
маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, замърсени 
с опасни вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13 
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

4 16 03 03* 
неорганични отпадъци, 
съдържащи опасни вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13 
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

5 16 03 04 
неорганични отпадъци, 
различни от упоменатите в 16 
03 03 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13 
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

6 16 03 05* 
органични отпадъци, 
съдържащи опасни вещества 

D14 –  Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13 
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

7 16 03 06 
органични отпадъци, различни 
от упоменатите в 16 03 05 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13 
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

8 16 05 04* 
Газове в съдове под налягане 
(вкл. халони) съдържащи 
опасни вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13 
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

300 
От физически 
и юридически 
лица 

9 16 05 05  
Газове в съдове под налягане, 
различни от упоменатите в 16 
05 04 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13          
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

300 
От физически 
и юридически 
лица 

10 16 05 06* 

лабораторни химични 
вещества и смеси с висока 
степен на чистота, състоящи 
се от или съдържащи опасни 
вещества, включително смеси 
от лабораторни химични 
вещества и смеси с висока 
степен на чистота 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13           
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

11 16 05 07* 

отпадъчни неорганични 
химични вещества и смеси с 
висока степен на чистота, 
състоящи от или съдържащи 
опасни вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13            
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

12 16 05 08* 

отпадъчни органични химични 
вещества и смеси с висока 
степен на чистота, състоящи 
се или съдържащи опасни 
вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13           
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

13 16 05 09 

Отпадъчни химични вещества 
и смеси с висока степен на 
чистота, неупоменати в 16 05 
06, 16 05 07 или 16 05 08  

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13            
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

14 17 01 06* 

смеси от или отделни фракции 
от бетон, тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични 
изделия, съдържащи опасни 
вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13           
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 
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15 17 05 03* 
почва и камъни, съдържащи 
опасни вещества 

D14 –– Препакетиране преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D1-D13            
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

16 17 05 05* 
изкопани земни маси, 
съдържащи опасни вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13           
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

500 
От физически 
и юридически 
лица 

17 19 12 11* 

други отпадъци (включително 
смеси от материали) от 
механично третиране на 
отпадъци, съдържащи опасни 
вещества 

D14 – Препакетиране преди подлагане на 
някоя от дейностите с кодове D1-D13            
R12 – Размяна на отпадъците за 
подлагане на някоя от дейностите с 
кодове R1-R11 - преопаковане 

2300 
От физически 
и юридически 
лица 

18 20 01 19* Пестициди 
D14 –– Препакетиране преди подлагане 
на някоя от дейностите с кодове D1-D13            

2500 
От физически 
и юридически 
лица 

 
 

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

капацитет на съоръженията  

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци 

 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 


