
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  на околната  среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  ДО -  531 -  00 от 05.11.2021 г.

за отказ от издаване на разрешение за дейности с отпадъците

На основание чл. 71, ал. 4, т. 6 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка със 
заявление Вх. № УО -  1041 от 10.08.2021 г. и удостоверение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на 

НАП, ТД Бургас, офис Бургас с Изх. № 025532102686208/13.08.2021 г.

ЕИК: 203135681

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Бургас,

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Михаил

поради следните причини:

1. Заявителят не е отстранил указаните му нередовности и не е предоставил 
допълнителната информация в срок.

„Рибекс Трейдинг“ ООД е внесло в РИОСВ -  гр. Бургас заявление за издаване на 
разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци с Вх. № УО-1041 от
10.08.2021 г. След разглеждане на заявлението и придружаващите го документи, на основание 
чл. 69, ал. 10 и ал. 11 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, Обн., ДВ, бр. 53 от 
13.07.2012 г., с изм. и доп.), Директорът на РИОСВ -  Бургас с писмо с изх. № УО-1041 (1) от
23.08.2021 г. връща заявлението за отстраняване на нередовности и предоставяне на 
допълнителна информация, както следва:

ОТКАЗВАМ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

на „РИБЕКС ТРЕЙДИНГ“ ООД

Лолов -  Управител



1. Съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 9 от ЗУО е изисквано по служебен път 
издаването на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за 
липса на задължения. От Удостоверение с Изх. № 025532102686208/13.08.2021 г. от 
Национална Агенция за приходите, Териториална Дирекция Бургас, Офис Бургас за наличието 
или липсата на задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК е видно, че дружеството има 
задължения, актуални към 13.08.2021 г. Във връзка с гореизложеното е необходимо да 
представите Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс за липса на задължения.

2. В заявлението да се посочи площта от ПИ с идентификатор 07079.603.153 по КК на 
гр. Бургас, която ще се използва за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

3. В таблицата в точка 1.2 на представеното от Вас заявление за издаване на 
разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци е посочена само дейност по 
обезвреждане на отпадъци, по смисъла на Приложение № 1 към § 1, т. 11 от допълнителните 
разпоредби (ДР) на ЗУО, обозначена с код D15 — Съхраняване до извършването на някоя от 
дейностите с кодове Dl — D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на 
площадката на образуване до събирането им.
Да се уточни дали на площадката ще се извършва дейност по обезвреждане на отпадъци, 
обозначени с код D13 -  Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с 
кодове Dl -  D12 (предварителна обработка -  трошене, смилане). В случай че на площадката 
ще се извършва и дейност с код D13 (предварителна обработка -  трошене, смилане) на 
отпадък с код 02 02 03, е необходимо посочената дейност да се добави в таблицата в т 1.2 на 
заявлението.

4. Съгласно разпоредбите на чл. 69, ал. 9 б) от ЗУО, е необходимо да се представи 
документ за местоположението на площадката -  посочената в Акт от 26.11.2015 г. на Община 
Бургас, Заповед № 3169/19.11.2015 г. на заместник-кмет по „Устройство на територията и 
строителството“ при Община Бургас за одобряване на изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ 1-370, 
кв. 2 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.603.11 по 
КК на гр. Бургас, доказващ че имота е разположен на територия за производствени и складови 
дейности.

Съгласно представената скица на поземлен имот от 13.09.2019 г., ПИ с идентификатор 
07079.603.153 по КК на гр. Бургас е с предходен идентификатор 07079.603.11.

5. В т. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и 
капацитет на съоръженията на заявлението да се предостави информация относно описание на 
метода за третиране на отпадъците. Да се уточни ще се използва ли машина (трошачка) за 
натрошаване на отпадъка черупки от миди, рапани и други мекотели и да се посочи вид и 
капацитет на съоръжението за третиране на отпадъка.

6. В т. III на заявлението да се посочи номерът на постановено решение по оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се 
извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, и/или решение по оценка за 
съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват за 
дейността или свързаните с дейността намерения и обекти.

7. Да се попълни т. IV на заявлението -  Кратко описание на мерките за безопасност и 
превантивните мерки, които ще се предприемат при аварийна ситуация.

8. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на 
Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, 
бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., с изм. и доп., за издаване на разрешение за 
извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) се заплаща такса 200 лв. за всяка площадка поотделно.
Към заявлението е приложено копие на преводно нареждане от 09.08.2021 г. за заплатена 
такса от 50 лв. по банковата сметка на РИОСВ -  Бургас. Във връзка с гореизложеното е 
необходимо да се доплати необходимата такса и да се представи копие на преводно нареждане 
от 150 лв. по банковата сметка на РИОСВ -  Бургас.
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Изисканата допълнителна информация и коригирано заявление за издаване на 
разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци не са предоставени в 
РИОСВ -  Бургас: в определения срок по чл. 69, ал. 12 от ЗУО -  до два месеца от 
уведомяването на 25.08.2021 г., (датата на получаване на писмо с Изх. № УО -  1041(1) от
23.08.2021 г. на РИОСВ -  Бургас от дружеството, съгласно известие за доставяне ИД PS 8000 
02M5S2 С от 25.08.2021 г.).

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на
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