
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 о к о л н а т а  с р е д а

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

№ 02 -  РД -  454 - 01 от

РЕШЕНИЕ
31 о?> ДоД/

ynpaiНа основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за 
(ЗУО) и във връзка със заявление с Вх. № УО -  1021/06.08.2021 г., к 

Вх. № УО -  1021/2/18.08.2021 г. и удостоверение по чл. 87, ал. 11 
Бургас с Изх. № 025532102637142/10.08.2021 г

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и Регистрационен докумен^ № 02 -  РД -  454 - 00 от
01.06.2018г.

на „КОМПЛЕКТСТРОЙ” ЕООД

и в о д и т е

И ВОДИТЕ -  БУРГАС

вление на отпадъците 
зригирано заявление с 

от ДОПК на НАП ТД

ЕИК: 812080574

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

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния 

контакти): Димитър Стоев -  Управител

факс: 056 814051

електронна поща: komplektstroi_bs@abv.bg 

както следва:

I. Регистрират се следните промени:

1. Добавят се нови отпадъци с вид (код и наименование), koj: 
отпадъците:

1C,

търговец (лице за

ичество и произход на

mailto:komplektstroi_bs@abv.bg


i

1.1 Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът |на отпадъците, за които 
се кандидатства са посочени в следната таблица:

№
Вид на отпадъка Количество

(тон/год.)
Произход

Код Наименование
1 2 3 | 4

1. 02 05 01
Материали негодни за 

консумация или 
преработка

1200,500

1
-  1От производство на сирене и 

кашкавал

2. 15 01 )1 Хартиени и картонени 
опаковки 0,200 От производство на сирене и 

кашкавал

3. 15 01 32 Пластмасови опаковки 0,300 От производство на сирене и 
кашкавал

4. 15 01 34 Метални опаковки 0,500 От производство на сирене и 
кашкавал

5. 17 01 31 Бетон 10,000 От лица регистрирани по 
Търговския закон

6. 1701 02 Тухли 5,000
„  1От цица регистрирани по 

[Търговския закон

7. 17 01 03 Керемиди,плочки и 
керамични изделия 5,000 От гаца регистрирани по 

Търговския закон

8. 17 01 07

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди, плочки и 
керамични изделия, 

различни от упоменатите 
в 17 01 06

5,000 От шца регистрирани по 
Търговския закон

9. 17 05 04
Почва и камъни, 

различни от упоменатите 
в 17 05 03

30,000 От тица регистрирани по 
Търговския закон

10. 20 01 :>1*
Луминесцентни тръби и 

други отпадъци, 
съдържащи живак

0,100 От осветление

11. 20 03 07 Обемни отпадъци 10,000 От гаца регистрирани по 
Търговския закон
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2. Промяна на количеството на регистрирани отпадъци с вид (код и 
наименование), количество и произход на отпадъците:

2.1 Видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за които 
се кандидатства са посочени в следната таблица:

Вид на отпадъка Количество
Произход

№ Ко; ( Наименование (тон/год.)
1 2 3 4

1. 19 08 01 Отпадъци от решетки и 
сита

от 0,100 на 
0,020

ЛПСОВ „Лилиите“

2. 19 08 02 Отпадъци от 
пясъкоуловители

от 0,100 на 
0,020

ЛПСОВ „Лилиите“

3. 19 08 05
Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от 
населени места

от 0,100 на 
0,040

ЛПСОВ „Лилиите“

3. Добавят се нови превозни средства:

№ Марка Модел Pei истрационен номер

1. Мерцедес АКТРОС 4141К А 6045 КТ
2. Мерцедес 3240 А 5565 ВН
3. Мерцедес 3335К А 2638 КА
4. Мерцедес АКТРОС 4141К А 6046 КТ
5. Мерцедес 3335К А 2640 КА
6. Мерцедес АКТРОС 4140 А 5570 ВН
7. Мерцедес 4140 А 9895 ВК
8. Мерцедес АКТРОС 4140 А 9980 ВК
9. Мерцедес АКТРОС 4140 А 4922 ВВ

4. Отпада регистрирано превозно средство:

№ Марка Модел Pei истрационен номер

1. Мерцедес 307 D А 9403 АН

Във връзкг1 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
Произход

№ Код Наименование (тон/год.)

1 2 3 4

1. 02 05 )1
Материали негодни за 

консумация или 
преработка

1

1200,500 От пр оизводство на сирене и 
кашкавал

2. 15 01 31 Хартиени и картонени 
опаковки 0,200 От пр оизводство на сирене и 

кашкавал

3. 15 01 32 Пластмасови опаковки 0,300 От пр оизводство на сирене и 
кашкавал

4. 15 01 34 Метални опаковки 0,500 От пр оизводство на сирене и 
кашкавал

5. 17 01 31 Бетон 10,000 От шца регистрирани по 
Търговския закон

6. 17 01 32 Тухли
»

5,000 От шца регистрирани по 
Търговския закон

7. 17 01 33 Керемиди,плочки и 
керамични изделия 5,000 От шца регистрирани по 

Търговския закон

8. 1701 37

Смеси от бетон, тухли, 
керемиди,плочки и 
керамични изделия, 

различни от упоменатите 
в 17 01 06

5,000 От шца регистрирани по 
Търговския закон

9. 17 05 34
Почва и камъни, 

различни от упоменатите 
в 17 05 03

30,000 От шца регистрирани по 
Търговския закон

10. 19 08 31 Отпадъци от решетки и 
сита 0,020 1ПСОВ „Лилиите“

11. 19 08 32 Отпадъци от 
пясъкоуловители 0,020 1ПСОВ „Лилиите“

12. 19 08 35
Утайки от пречистване на 

отпадъчни води от 
населени места

0,040 J1ПСОВ „Лилиите“

13. 2001 21*
Луминесцентни тръби и 

други отпадъци, 
съдържащи живак

0,100 От осветление

14. 20 03 37 Обемни отпадъци 10,000 От шца регистрирани по 
Търговския закон
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II. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе) и модел, >царка, регистрационен 
номер на превозните средства:

№ Марка Модел Регис! рационен номер

1. Мерцедес АКТРОС 4141К А 6045 КТ
2. Мерцедес 3240 А 5565 ВН
3. Мерцедес 3335К А 2638 КА
4. Мерцедес АКТРОС 4141К А 6046 КТ
5. Мерцедес 3335К Д  2640 КА
6. Мерцедес АКТРОС 4140 А 5570 ВН
7. Мерцедес 4140 А 9895 ВК
8. Мерцедес АКТРОС 4140 А 9980 ВК
9. Мерцедес АКТРОС 4140 А 4922 ВВ
10. Мерцедес 811 D А 5086 ВА

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 прй наличието на:

1. копие от свидетелство за регистрация на транспортното средство;
2. копие от талон за прем инал технически преглед;
3. копие от удостоверение на консултанта по безопасността при превоз на 

опасни товар;
4. копие от удостоверение за успеш но положен йзпит от водача на 

транспортното средство по Е вропейската спогодба за м еж дународен превоз на 
опасни товари ADR;
Б. П ревозвачът 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 документи съгласно чл. 35 от ЗУО;
2. екземпляр от идентификационния документ издаден по образец съгласно Наредба 

№ 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 
по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

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

Г. Да притежава необходимия сертификат, че се допуска с транспортното 
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 год -  ДВ бр. 29 / 99 г. /, отпред и отзад на 
товарния автомобил;
Ж. При аварийно изпускане на товар по време на превоза да се действа в съответствие с 
инструкциите за действия при аварии;

средство да се извършва
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3. Да се следи за липси в товара, за неуплътнения или разкъсва 
превишаване на допустимото максимално натоварване на превозното

ва
от

IV. Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени 
да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежа: 
от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3

• разрешение или комплексно разрешително за дейности с отп; 
ЗУО;

• регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35,
• регистрационен документ за събиране и транспортира] 

регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите 
лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ 
по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

по

ния на опаковките, за 
средство;

в настоящото решение 
щи документ по чл. 35 
ЗУО, както следва: 

адъци по чл. 35, ал. 1 от

ал. 2, т. 3-5 от ЗУО; 
не на отпадъци или 

тмат сключен договор с 
чл. 35, ал. 1, съответно

V. Да се води отчетност и предоставя информация съгласно изисква] 
ЗУО (Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се пре, 
дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регис

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

дията на чл. 48, ал. 1 от 
доставя информация за 

ттри).

VI. Да се спазва изискванията на чл. 79 от ЗУО (ДВ, бр. 53/13.07.20 
се уведоми компетентния орган за предстоящи промени на издадено'

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 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

12 г., с изм. и доп.), като 
то Решение.

ОЬ-ОДК.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА Iдъ\j£
.д. Директор на РИОСВ-Бургас Дч

(Заповед№ 840/23.06.2021г. и Заповес<'№гР/ДН9/20.07.2021г. 
на Министъра на околната среда и водите)
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