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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

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 – СТАРА ЗАГОРА 

териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград 

 

Изх. № КОС-21-4511 

гр.Ст. Загора, 16.10.2015 г. 

 

 

                                                                       РЕШЕНИЕ 

 

                                                             № 13-ДО-521-00 от  16.10.2015г. 

 

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 № 4511/20.08.2015 г. и решение  № Р-П-1/2015г. 

 

 

РАЗРЕШАВАМ 

 

на 

 

  „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД 

 

ЕИК: 200632468   

седалище и адрес на управлението: област Русе, община Русе, район Русе, гр. 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. Площадки: 

 

1.1 С местонахождение: Площадки на физически и юридически лица, притежатели на отпадъци;  

частна,  кооперативна, общинска или държавна собственост, разположени на територия, 

контролирана от РИОСВ – Стара Загора, с местонахождение област Стара Загора (община Братя 

Даскалови, община Гурково, община Гълъбово, община Казанлък, община Мъглиж, община 

Николаево, община Опан, община Павел баня, община Раднево, община Стара Загора, община 

Чирпан), област Сливен (община Нова Загора, община Сливен, община Твърдица), област Ямбол 

(община Болярово, община Елхово, община Стралджа, община Тунджа, община Ямбол) и област 

Хасково (община Тополовград). 

 

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

третиране са посочени в следната таблица: 

 

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143 
 

Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg 
 

mailto:opasni@otpadaci.com
http://www.stz.riew.e-gov.bg/
mailto:office@stz.riew.e-gov.bg
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 Вид на отпадъка  Дейности, 

кодове  

 

Количество 

(тон/год.) 

Произход 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

1.  02 01 08* Агрохимични 

отпадъци, съдържащи 

опасни вещества 

D14 –

Препакетиране 

преди подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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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6.  16 03 05* органични отпадъци, 

съдържащи опасни 

вещества 

D14 –

Препакетиране 

преди подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 вешества 

D14 –

Препакетиране 

преди подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 висока степен 

на чистота 

D14 –

Препакетиране 

преди подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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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11.  16 05 07* отпадъчни 

неорганични химични 

вещества и смеси с 

висока степен на 

чистота, състоящи от 

или съдържащи 

опасни вещества 

D14 –

Препакетиране 

преди подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 от или съдържащи 

опасни вещества 

D14 –

Препакетиране 

преди подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите D1-D13 

R12 – Размяна на 

отпадъците за 

подлагане на някоя 

от дейностите с 

кодове R1-R11 - 

преопаковане 

500 От физически и 

юридически 

лица 

15.  17 05 03* почва и камъни, 

съдържащи опасни 

вещества 

D14 –

Препакетиране 

преди подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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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16.  17 05 05* изкопани земни маси, 

съдържащи опасни 

вещества 

D14 –

Препакетиране 

преди подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите 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 подаването 

им за обезвреждане 

по която и да е от 

операциите D1-D13 

 

2500 От физически и 

юридически 

лица 

 

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

съоръженията. 

 

Преопаковане/Препакетиране*  

Дейностите по предварително третиране на отпадъци на площадките на образуване на отпадъците, с 

оператори други юридически лица, физически лица се извършват само при необходимост. 

Причини за извършване на дейностите на площадки на други юридически лица, образуващи 

отпадъците, разположени на територията на РИОСВ-Стара Загора: 

- Необходимост от преопаковане/препакетиране на образуваните отпадъци 

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 
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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 в съответствие с 

описаните „Мерки за безопасност и превантивни мерки, които ще се предприемат с отпадъците 

при аварийна ситуация” в т. ІV към заявлението. 

2. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да 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, както следва: 

 разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО; 

 регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл.35, ал.2, т.3-5 от ЗУО;  

 регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за 

дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи 

разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл. 35, ал.2, т. 3-5 от 

ЗУО. 

3. Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания: 

Дейностите  препакетиране/ преопаковане на отпадъци (с кодове D14 и R 12) да се извършва на 

площадки на притежателите на отпадъците (физически и юридически лица), разположени на 

територията, контролирана от РИОСВ-Стара Загора на следните области и общини: област Стара 

Загора (община Братя Даскалови, община Гурково, община Гълъбово, община Казанлък, община 

Мъглиж, община Николаево, община Опан, община Павел баня, община Раднево, община Стара 

Загора, община Чирпан), област Сливен (община Нова Загора, община Сливен, община Твърдица), 

област Ямбол (община Болярово, община Елхово, община Стралджа, община Тунджа, община 

Ямбол) и област Хасково (община Тополовград). 

4. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на описаните в точка ІІ. Mетоди и технологии 

за третиране на отпадъците. 

Дейността препакетиране/ преопаковане на отпадъци (обозначена с кодове D14 и R 12, съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците, в зависимост от 

последващите дейности, които ще се извършват с отпадъците - обезвреждане или оползотворяване) 

да се извършват с видовете отпадъци, посочени в т. I. 1.2 от настоящето разрешение. 

Препакетирането/ преопаковането на отпадъците да се извършва на основание писмен договор с 

притежателя на отпадъците/ възложителя на дейността на мястото на образуване на отпадъците 

посочени в разрешението. След сключването на договор, „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД да уведоми 

РИОСВ – Стара Загора за местоположението на конкретната площадка, на която ще се извършва 

препакетирането/ преопаковането и планирания срок за извършване на дейността. Копия от 

договорите да бъдат представяни в РИОСВ – Стара Загора в срок до две седмици преди започване на 

дейността. В случай, че препакетиране/ преопаковане не може да бъде извършено на мястото на 

образуване на отпадъците, следва същите да се транспортират до площадка/площадки на „СИРИУС 
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СТАР БГ“ ЕООД, за които дружеството притежава издадени разрешения по чл. 35, ал. 1 от ЗУО, 

извън територията на РИОСВ-Стара Загора или в зависимост от сключените договори и искането на 

притежателите на отпадъците/ възложителите на дейността, отпадъците могат за се транспортират и 

до посочена от тях площадка за съхраняване или съоръжение за оползотворяване или обезвреждане 

на съответните отпадъци, разположени на територията на страната и притежаващи необходимите 

документи, съгласно чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително за дейността или да се извършва 

трансграничен превоз на отпадъците за оползотворяване или обезвреждане в лицензирани 

съоръжения, разположени на територията на Европейския съюз при спазване процедурите на 

Регламент № 1013/2006 относно превози на отпадъци и глава пета, раздел IV от Закона за управление 

на отпадъците.  

Транспортирането да се извършва съгласно издаденият от РИОСВ-Русе регистрационен документ по 

чл. 35, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от ЗУО за събиране и транспортиране на отпадъци, включващ всички 

отпадъци (с код и наименование), посочени в т. I.1.2 от настоящото разрешително.  

5. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба №1 за реда 

и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене 

на публични регистри (ДВ, бр.51/2014 г.) 

6. Да се уведоми писмено РИОСВ-Ст.Загора за местоположението на работната площадка, на която 

ще се извършва препакетирането/преопаковането и времето за започване на извършване на дейността 

в четиринадесет дневен срок преди започване на дейностите. 

7. Договорите, сключвани с лицата, на чиито площадки ще бъдат извършвани дейностите, да 

съдържат информация на кого е отговорността за окончателното предаване на отпадъците за 

обезвреждане и срока в който трябва да бъде извършено. Предаването и приемането на  отпадъци да 

се извършва само въз основа на договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО или 

комплексно разрешително по ЗООС със съответния код дейност по обезвреждане за съответните 

кодове отпадъци. Копия и от двата вида договори да се представят в РИОСВ-Ст. Загора в 

четиринадесет дневен  срок преди започване на дейностите. 

8. Стриктно да се спазват изискванията на чл. 12. на Наредба №1 за реда и образците, по които се 

предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 

(ДВ, бр.51/2014 г.) 

9. При всяко предаване на отпадъци от „СИРИУС СТАР БГ“ ЕООД, гр. Русе на лица, притежаващи 

документ по чл. 35 от ЗУО за съответния код отпадък, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, в десет 

дневен срок да се представят в РИОСВ-Стара Загора, документи удостоверяващи предаването на 

отпадъците за последващо оползотворяване/ обезвреждане. 

  

 

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

среда и водите или пред Административен съд, гр. Ст. Загора по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА 

 Директор на РИОСВ-Стара Загора 
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