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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. СМОЛЯН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 11-ДО-232-00 от 02.09.2015 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 № КПД-07-312 от 20.08.2015 г.  

 

РАЗРЕШАВАМ 
 

на „СИРИУС СТАР БГ“ЕООД 

 

 

ЕИК:  200632468, 

седалище и адрес на управлението: област Русе, община Русе, гр. Русе, площад „Отец 

Паисий“ № 2, 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Бисер 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 Възложител, разположени на територия 

контролирана от РИОСВ – Смолян, с местонахождение област Смолян (община Баните, 

община Борино, община Девин, община Доспат, община Златоград, община Мадан, община 

Неделино, община Рудозем, община Смолян, община Чепеларе), област Кърджали (община 

Ардино), област Благоевград (община Сатовча) и област Пловдив (община Лъки). 

 

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

по третиране са посочени в следната таблица: 

 

№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 

1.  02 01 08* Агрохимични 

отпадъци, 

съдържащи 

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

2500 От физически 

и юридически 

лица   
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№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 

опасни вещества кодове D 1- D 13 

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 D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

500 От физически 

и юридически 

лица   
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№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

преопаковане 

7.  16 03 06 Органични 

отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 

16 03 05 

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

преопаковане 

500 От физически 

и юридически 

лица   
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№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 

смеси с висока 

степен на 

чистота 

11.  16 05 07* Отпадъчни 

неорганични 

химични 

вещества и 

смеси с висока 

степен на 

чистота, 

състоящи се от 

или съдържащи 

опасни вещества 

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

преопаковане 

500 От физически 

и юридически 

лица   

12.  16 05 08* Отпадъчни 

органични 

химични 

вещества и 

смеси с висока 

степен на 

чистота, 

състоящи се от 

или съдържащи 

опасни вещества 

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 и 16 04 08 

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

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 D 1- D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

преопаковане 

500 От физически 

и юридически 

лица   

15.  17 05 03* Почва и камъни, 

съдържащи 

опасни вещества 

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D1 - D13 

R 12 Размяна на 

500 От физически 

и юридически 

лица   
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№ Вид на отпадъка Дейности, 

кодове 

Количест

во 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование  

1 2 3 4 5 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

преопаковане 

16.  17 05 05* Изкопани земни 

маси, 

съдържащи 

опасни вещества 

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

преопаковане 

500 От физически 

и юридически 

лица   

17.  19 12 11* Други отпадъци 

(вкл. смеси от 

материали) от 

механично 

третиране на 

отпадъци, 

съдържащи 

опасни вещества  

D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 13 

R 12 Размяна на 

отпадъците за подлагане 

на някоя от дейностите с 

кодове R 1 - R 11  - 

преопаковане 

2300 От физически 

и юридически 

лица   

18.  20 01 19* Пестициди D14 Препакетиране 

преди подлагане на 

някоя от дейностите с 

кодове D 1 - D 13 

2500 От физически 

и юридически 

лица   

 
 

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

на съоръженията  

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

D13  и Дейност R 12 Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 

1 - R 11 (преопаковане) ще се извършват с отпадъците, посочени в т. I.1.2 на решението. 

Извършването на дейност D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от 

дейностите с кодове D1- D13 и дейност R 12 Размяна на отпадъците за подлагане на някоя 

от дейностите с кодове R 1 - R11 (преопаковане) е на територията на следните области и 

общини: област Смолян (община Баните, община Борино, община Девин, община Доспат, 

община Златоград, община Мадан, община Неделино, община Рудозем, община Смолян, 

община Чепеларе), област Кърджали (община Ардино), област Благоевград (община Сатовча) и 

област Пловдив (община Лъки). 

Преопаковане/Препакетиране*  

Дейностите по предварително третиране на отпадъци на площадките на образуване на 

отпадъците, с оператори други юридически лица се извършват само при необходимост. 

Причини за извършване на дейностите на площадка  – площадки на други юридически лица, 

образуващи отпадъците, разположени на територията на РИОСВ- Смолян: 

- Необходимост от преопаковане/препакетиране на образуваните отпадъци 
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Необходимост от преопаковане/препакетиране на място възниква в случаите, когато лицето, 

образувало отпадъка, го съхранява в неподходяща за транспорт опаковка; огледът преди 

натоварване установява нарушена цялост на опаковката; опаковката не е херметически 

затворена и създава риск от разливи по време на транспорта; отпадъкът е съхранен без 

опаковка в затворено помещение/открита площ и др. подобни; 

Преопаковането / Препакетирането на отпадъците се извършва след внимателен оглед 

на тяхното състояние и определяне на риска, който отпадъка представлява за околната среда. 

Спазват се всички изисквания на Европейската спогодба за международен превоз на товари по 

шосе – ADR. Опаковките са специализирани хомологизирани UN контейнери, всеки 

притежаващ индикатор за съответствие с изискванията за стандартизация на опаковките. 

Закупуват се новопроизведени хомологизирани UN контейнери от сертифицирани 

производители, изпитали всяка една единица опаковка (контейнер) за нейната надеждност. 

Преди операции по натоварване на отпадък в контейнер, контейнерът се проверява от 

инструктирано обучено лице за неговата цялост и съответствие с Европейското и Българско 

законодателство. Количеството и вместимост на отпадъка в единица контейнер се определят от 

изискванията на ADR, производителя на контейнера и приемащото съоръжение за третиране. 

Всяка една натоварена единица – контейнер се затваря херметически за осъществяване на 

максимална изолираност от досег с околната среда. Натоварените единици се етикитират с код 

на отпадъка, клас на опасност, UN номер, знаци за опасност.  

Палетизирането се извършва след затваряне на единицата вместимост – опаковка. 

Контейнерите се поставят на стандартизирани Евро-палети. Броят на единиците вместимост – 

опаковки, зависи от техните физически характеристики. Вместимостите се стабилизират на 

Евро-палетите посредством чембер и/или опаковъчно фолио.  

Операциии по преопаковане/препакетиране на лабораторни химикали се извършват отделно от 

останалите дейности. Използват ново-произведени хомологизирани UN вместимости 

(контейнери), чиито вид се определя от изискванията на ADR, производителя на контейнера и 

приемащото съоръжение за третиране. Всяка единица вместимост натоварена с лабораторни 

химиликали се етикитира с код на отпадъка, клас на опасност, UN номер, знаци за опасност и 

списък на съдържимото.  

Херметически затворените вместимости палетизирани и стабилизирани на евро-палети  се 

етикитират съгласно изискванията на ADR, Българското и Европейско законодателство и 

насочват към съоръжения в и извън страната за последващо третиране. 

С извършване на дейностите по предварително третиране на отпадъци на мястото им на 

образуване се гарантира: 

- Безопасен транспорт на отпадъците по републиканската пътна мрежа чрез 

опаковане в подходящи опаковки и управляване на риска от разпиляване/разливи 

при транспорта на отпадъците; 

- Безопасни товаро-претоварни операции и намаляване на риска от инцидентни 

разливи; 

- Управляем риск за здравето на персонала на дружеството чрез избягване на 

аварийни ситуации. 

 

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

1. При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност и 

превантивните мерки в съответствие с мерките заложени в т.IV в заявлението. 

2. „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД да уведомява РИОСВ-Смолян за местоположението на 

площадките, на които ще бъдат извършвани съответните дейности и кога се планира да 

започне извършването на тези дейности. В този случай, в 7 дневен срок след уведомяването, 

РИОСВ-Смолян ще извършва проверка на съответната площадка. При необходимост ще се 

издават съответните предписания за привеждане на площадката и/или дейността в 

съответствие с нормативните изисквания; 

3. Договорите, които ще сключва „СИРИУС СТАР БГ” ЕООД с лицата, на чиито площадки ще 

бъдат извършвани дейностите по разрешителното да бъдат представяни в РИОСВ-Смолян в 
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двуседмичен срок преди започване на дейността. В договорите, трябва да се съдържа клауза 

кое е отговорното лице за окончателното предаване за оползотворяване/обезвреждане на 

отпадъците, които ще се образуват от дейността, както и в какъв срок от завършване на 

дейността, това трябва да бъде извършено. Договорът трябва да съдържа и клауза, че 

предаването на образуваните отпадъци ще 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.  

4. В двуседмичен срок преди започване на дейностите да бъдат представяни в РИОСВ-Смолян, 

договорите с лицата, на които ще се предават отпадъците за окончателно 

оползотворяване/обезвреждане;  

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на НАРЕДБА 

№ 1 от 04 юни 2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 

по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗУО. 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Смолян по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. СМОЛЯН: 

                     .................................................. 

  /ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА/ 
 

 

 


