
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Минис т е р с т во  на околната  среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -  ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  РД -  258 -  01 от 09.06.2020 год.

На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със 
заявление № УО -  539 от 14.04.2020 г., писмо с допълнения с вх № УО -  539(2) от 26.05.2020 г.

ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ПО 

ЧЛ. 35, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

И НА РД 02 -РД -258 -  00 ОТ 27.01.2014 ГОД. НА

„КОСМОВ 666” ЕООД

ЕИК: 102 833 682

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас, ул. „Калофер” № 

18

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти):
Дико Иванов Космов -  Управител 

служ. тел.: 0878 145 663 

факс:

електронна поща: cosmov666@abv.bg 

поради следните причини:
Не са отстранени нередностите в представената допълнителна информация с писмо с 

вх. № УО-539(2) от 26.05.2020 г.
Не е предоставена изисканата информация с писмо изх. № УО-539(1) от 22.04.2020 г. на 

РИОСВ -  Бургас в определения срок.
„КОСМОВ 666“ ЕООД е внесло в РИОСВ -  гр. Бургас заявление за изменение и/или 

допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 * £ //,
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbs(5)unacs.bg 
www.riosvbs.com

mailto:cosmov666@abv.bg
http://www.riosvbs.com


транспортиране на отпадъци с Вх. № УО-539 от 14.04.2020 г. След разглеждане на представените 
документи, се установи, че същите са непълни и неточни, тъй като не са попълнени в 
съответствие с изискванията на образец № 4, актуализиран със Заповед № РД-57 от 22.01.2019 
год. на Министъра на околната среда и водите към чл. 79, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците. С писмо с изх. № УО - 539(1) от 22.04.2020 г. на РИОСВ -  Бургас, е изискано 
отстраняване на нередовностите, а имено:

-  запис на кодовете на новите отпадци, отразяване на промяна в количествата им, и 
наименование на определените отпадъци, за които се кандидатства;

-  добавяне на нови превозни средства, ако има такива, предвидени за употреба -  леки 
автомобили, тежкотоварни автомобили, ремаркета, полуремаркета и др., подробно 
описани, с модели и регистрационни номера;

-  във втората част от документа -  консолидиран вариант, не е попълнена таблица с 
предложение за окончателния вариант на изменения регистрационен документ - 
извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране);

-  към тази част също липсва таблица с транспортните средства, с които ще се 
транспортират отпадъците - начин на транспортиране на отпадъка (по шосе, 
железопътен транспорт, транспортни средства във водни обекти) и модел, марка, 
регистрационен номер на превозните средства;

-  липсва обща част с приложения, задължителна за попълване, както и подпис на 
управителя, и печат на дружеството.

-  не е предоставен технически носител в word -  вариант.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ-Бургас пред Министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

С уважени

ИНЖ. ТО
Директор
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