
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

Ми н и с т е р с т в о  на околната  среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -  БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  РД -  192 -  04 от 10.01.2022 г.

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) и във връзка със заявление вх. № УО-1677 от 17.12.2021 г., допълнителна информация 
с вх. № УО-1677(1) от 29.12.2021 г. и Удостоверение Изх № 025532104160508/21.12.2021 г. 
от Национална агенция по приходите, Териториална Дирекция Бургас, Офис Бургас

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и Регистрационен документ 
№ 02 -  РД -  192 -  03 от 25.01.2019 г.

ОП „ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ гр. Приморско

ЕИК: 1021640630078

седалище и адрес на управлението: област Бургас.

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти): Иван Гайков -  директор

I. Регистрират се следните промени:

1. Добавят се следните транспортни средства модел, марка и регистрационен номер,
посочени в таблицата:
№ Марка Модел Регистрационен номер

1. ДАФ LF 290 FA А 2035 HP
2. ДАФ LF 290 FA А 2036 HP
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3. ДАФ LF 290 FA А 5814 НС
4. ДАФ LF 290 FA А 5812 НС

5. ИВЕКО 70 С 15 А 0350 HP
6. ИВЕКО 70 С 15 А 0351 HP
7. ИВЕКО 35 С 14 А 0056 НС
8. ФОРД ТРАНЗИТ А 0158 НС

II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО 
и издавам следния регистрационен документ:

I. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в 
съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на 
отпадъците, посочени в таблицата:

№ Вид на отпадъка Количество
(тон/год.)

Произход
Код Наименование

1 2 3 4

1 1501 01 хартиени и картонени 
опаковки 125 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
административни 
дейности и от 
системата за РСОО на 
общ. Приморско

2 15 01 02 пластмасови опаковки 124 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
търговски дейности от 
системата за РСОО на 
общ. Приморско

3 15 01 03 опаковки от дървесни 
материали 310 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
търговски дейности и 
от системата за РСОО 
на общ. Приморско

4 15 01 04 метални опаковки 61 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
търговски дейности и 
от системата за РСОО 
на общ. Приморско

5 15 01 05 композитни/многослой 
ни опаковки 100 т./год.

Физически и 
юридически лица и от 
системата за РСОО на 
общ. Приморско

6 15 01 06 смесени опаковки 150 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
административни 
дейности и от 
системата за РСОО на 
общ. Приморско
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7 15 01 07 стъклени опаковки 63 т./год.

Физически и 
юридически лица и от 
системата за РСОО на 
общ. Приморско

8 20 03 01 смесени битови 
отпадъци 15 000 т./год. Домакински дейности

9 15 01 09 текстилни опаковки 123 т./год.

Домакински 
промишлени дейности 
и от системата за РСОО 
на общ. Приморско

10 20 01 01 хартия и картон 125 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
административни 
дейности, от системата 
за РСБО на общ. 
Приморско

11 20 01 02 Стъкло 63 т./год.

Физически и 
юридически лица, от 
системата за РСБО на 
общ. Приморско

12 20 01 08

биоразградими 
отпадъци от кухни и 
заведения за 
обществено хранене

623 т./год.

Домакински и 
търговски дейности, от 
системата за РСБО на 
общ. Приморско

13 20 01 10 Облекла 125 т./год.

Домакински и 
промишлени дейности 
от системата за РСБО 
на общ. Приморско

14 20 01 11 текстилни материали 123 т./год.

Домакински, 
промишлени дейности, 
от системата за РСБО 
на общ. Приморско

15 20 01 25 хранителни масла и 
мазнини 311 т./год.

Домакински и 
търговски дейности, от 
системата за РСБО на 
общ. Приморско

16 20 01 26*
масло и мазнини, 
различни от 
упоменатите в 20 01 25

125 т./год.

Домакински и 
промишлени и 
търговски дейности, от 
системата за РСБО на 
общ. Приморско

17 20 01 38 дървесина, различна от 
упоменатата в 20 01 37 310 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
търговски дейности от 
системата за РСБО на 
общ. Приморско

18 20 01 39 Пластмаси 124 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
търговски дейности, от 
системата за РСБО на 
общ. Приморско
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19 20 01 40 Метали 61 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
търговски дейности, от 
системата за РСБО на 
общ. Приморско

20 20 01 41 отпадъци от почистване 
на комини 312 т./год.

Домакински дейности, 
от системата за РСБО 
на общ. Приморско

21 20 01 99 други фракции, 
неупоменати другаде 300 т./год.

Домакински дейности, 
от системата за РСБО 
на общ. Приморско

22 20 02 01 биоразградими
отпадъци 400 т./год.

Домакински, 
промишлени и 
търговски дейности

23 20 02 01 биоразградими
отпадъци 190 т./год. Отпадъци от паркове и 

градини, зелени площи
24 20 02 02 почви и камани 160 т./год. Отпадъци от паркове и 

градини, зелени площи

25 20 02 03 други бионеразградими 
отпадъци 150 т./год. Отпадъци от паркове и 

градини, зелени площи
26 20 02 03 други бионеразградими 

отпадъци 350 т./год. Домакински, търговски 
и други дейности

27 20 03 02 отпадъци от пазари 190 т./год. Търговски дейности

28 20 03 03 отпадъци от почистване 
на улици 250 т./год. Почистване на улици

29 20 03 06
отпадъци от почистване 
на канализационни 
системи

100 т./год. Комунални услуги

30 20 03 07 обемни отпадъци 350 т./год. Домакински дейности

31 20 03 99 битови отпадъци, 
неупоменати другаде 500 т./год. Домакински дейности

32 19 12 12

други отпадъци 
(включително смеси от 
материали) от 
механично третиране 
на отпадъци, различни 
от упоменатите в 19 12 
11

13 000 т./год. Отпадъци от 
сепарираща инсталация

II. Начин на транспортиране на отпадъка -  по шосе (по шосе, железопътен 
транспорт, транспортни средства във водни обекти) и модел, марка, регистрационен 
номер на превозните средства:

№ Марка Модел Регистрационен
номер

1. МЕРЦЕДЕС СМЕТОСЪБИРАЧ А2034МК
2. ИВЕКО СМЕТОСЪБИРАЧ А2823КС
3. ИВЕКО СМЕТОСЪБИРАЧ А2934КС
4. ИВЕКО СМЕТОСЪБИРАЧ А2824КС
5. ИВЕКО СМЕТОСЪБИРАЧ А2931КС
6. ИВЕКО КОНТЕЙНЕРОВОЗ А4977КС
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7. ИВЕКО КОНТЕЙНЕРОВОЗ А4978КС
8. ФОРД САМОСВАЛ А1493МК
9. РЕНО САМОСВАЛ А6448МК
10. ДАФ LF 290 FA А 2035 HP
11. ДАФ LF 320 FA А 2036 HP
12. ДАФ LF 260 FA А 5814 НС
13. ДАФ LF 260 FA А 5812 НС
14. ИВЕКО 70С15 А 0350 HP
15. ИВЕКО 70 С 15 А 0351 HP
16. ИВЕКО 35 С 14 А 0056 НС
17. ФОРД ТРАНЗИТ А 0158 НС

III. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на 
изискванията на чл. 29 от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО
A. Транспортирането на опасни отпадъци по шосе да се извършва при наличието на:

1. копие от свидетелство за регистрация на транспортното средство;
2. копие от талон за преминал технически преглед;
3. копие от удостоверение на консултанта по безопасността при превоз на опасен товар;
4. копие от удостоверение за успешно положен изпит от водача на транспортното 

средство по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари ADR
5. Б. Превозвачът да е приел транспортно -  съпроводителните документи от 

товародателя, като същите да са в съответствие с предписаните форма и съдържание и 
да са налични в транспортното средство;

B. Да осигури в транспортното средство наличието на:
1. копие на документ, съгласно чл. 35 от ЗУО;
2. екземпляр от идентификационния документ издаден по образец съгласно Наредба № 1 от 

04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

3. копие на превозния договор;
4. лични предпазни средства, необходими при действие с аварийни ситуации;

Г. Да притежава необходимия сертификат, че се допуска с транспортното средство да се 
извършва транспортиране на опасни отпадъци.
Д. Да маркира, етикетира и обозначи транспортното средство съгласно изискванията на 
националното законодателство и международните норми;
Е. До маркировката за опасен товар/предупредителна оранжева табела/ да се постави втора, 
съгласно образеца в приложение № 6 на Наредбата за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци /ПМС 53/1999 г. -  ДВ, бр. 29/99 г./, отпред и отзад на 
товарния автомобил;
Ж. При аварийно изпускане на товар по време на превоза да действа в съответствие с 
инструкциите за действия при аварии;
3. Да се следи за липси в товара, неуплътнения или разкъсвания на опаковките, за 
превишаване на допустимото максимално натоварване на транспортното средство

IV. 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:

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

2. регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
3. регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация

за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица,
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притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно 
по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

V. Други условия:
Да се води отчетност и предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 
48, ал. 1 от ЗУО:

1. Да се водят редовно отчетни книги за отпадъците.
2. Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.

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

:одекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

(

С уважение,
ПАВЕЛ МАРИНС '
Директор на РИООВ -  Бургас
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