
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Минис терст во  на околната  среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -  ГР. БУРГАС

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 78, ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО), заявление с Вх. № УО -  635/25.05.2021 г., допълнителна информация с Вх. № УО -  

635/2/04.06.2021 г. и удостоверение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на НАП ТД -  Велико Търново, 
офис Габрово с Изх. № 075532101911720/ 26.05.2021г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 02 -  РД -  543 -  00 от J££&A9£lh......

на „УКО БЪЛГАРИЯ” ООД

ЕИК: 201772868

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

лице, управляващо/представляващо дружеството (лице за контакти): Мариана 

Кайзер -  Управител 

служ. тел.: 0876 944 644 

факс: няма

електронна поща: mariana@uco.bg 

както следва:

I. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

1. Площадка № 1:

1.1. С местонахождение: обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, Промишлена зона, сграда 
с идентификатор ПИ 57491.505.35.1 по КККР на гр. Поморие, представляващ склад със 
закрита площ от 541 кв. м.

mailto:mariana@uco.bg


1.2. Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по 
третиране:

№ Вид на отпадъка Дейности, Количество Произход
Код Наименование кодове (тон/год.)

1 2 3 « 4 5
1 . 20 01 25 хранителни 

масла и мазнини
R 13 -  съхраняване на 

отпадъци до 
извършването на 

някоя от дейностите с 
кодове R1 -  R 12, с 

изключение на 
временното , 

съхраняване на 
отпадъците на 
площадката на 
образуване до 
събирането им

24 от юридически 
лица

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

Площадка № 1
Площадката, на която ще се извършват дейностите с отпадъци е с местонахождение: 

обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, Промишлена зона, сграда с идентификатор ПИ 
57491.505.35.1 по КККР на гр. Поморие, представляващ склад със закрита площ от 541 кв. 
м., разположен в ПИ с идентификатор 57491.505.35 по КККР на гр. Поморие. От община 
Поморие е издадено удостоверение № 69/ 12.04.2021 г., с per. № ТСУ-706#1/14.04.2021 г., с 
което се удостоверява, че ПИ с идентификатор 57491.505.35 от одобрената КККР на гр. 
Поморие е идентичен с имот пл.№ 1457 по отменения кадастрален план на града и че в ПИ 
с идентификатор 57491.505.35 е отразена сграда с идентификатор 57491.505.35.1, с площ 
541 кв. м., идентична със сграда от имот пл.№ 1457. С удостоверение № 69/ 12.04.2021 г.. 
издадено от община Поморие, с per. № ТСУ-706#1/14.04.2021г., се удостоверява и че сграда 
с идентификатор 57491.505.35.1 по КККР на гр. Поморие е с предназначение „складова 
база, склад“ и е идентична с описан в предходни документи масивен склад „Хранителни 
стоки“ в имот с пл.№ 1457, в парцел I, кв. 112 по ЗРП на гр. Поморие, одобрен със заповед 
№ 487/ 1988г.

Площадката е оградена и ще се охранява денонощно. ■ Има добра връзка с 
транспортната мрежа. Същата е с изградена и функционираща инфраструктура. Монтирано 
е осветление и е осигурено електрозахранване. Площадката е с устойчива бетонна настилка. 
Обозначена е с табела с данни за предназначението и, работно време, отговорно лице и 
телефони за контакти. Площадката се ползва по силата на договор за наем за 10 години, 
считано от 03.01.2021 г. За претегляне на входящите и изходящи потоци отпадъци е 
осигурена везна с товароподемност 0,150т.

За приемания на площадката отпадък с код и наименование по приложение № 1 от 
Наредба №2 за класификация на отпадъците /  Наредба №2/ - 20 01 25 /хранителни масла и 
мазнини/, дружеството ще сключва предварителни договори с хотели, заведения и други 
генератори за събиране на образуваните от тях фритюрни растителни мазнини, като за 
целта ще предоставя на генераторите съдове -  пластмасови бидони с вместимост 0,050 т.



Бидоните са специално произведени за целта, същите са с чембер и са обозначени със 
стикер.

Месечно на площадката се предвижда да се съхраняват максимум до 2 т. отпадък с 
код и наименование по приложение № 1 от Наредба №2 - 20 01 25 /хранителни масла и 
мазнини/, като след като се събере 1 т., отпадъка ще се извозва до площадка на 
дружеството, находища се в с. Враниловци, общ. Габрово, обл. Габрово, за последващо 
третиране. Извозването до и от площадката ще се извършва с транспорт на дружеството, 
като предварително бидоните ще бъдат разположени и на дървени палети. На площадката 
са обособени следните отделни зони: 1. зона за разтоварване на постъпващите на 
площадката бидони с отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба №2 - 
20 01 25 /хранителни масла и мазнини/; 2. зона за съхранение на постъпилите на 
площадката бидони с отпадък с код и наименование по Приложение № 1 от Наредба №2 - 
20 01 25 /хранителни масла и мазнини/; и 3. зона за съхранение на нови, чисти бидони. 
Местата за съхранение на отпадъка, са обозначени по код с табели съдържащи код на 
отпадъка съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2. Мястото са съхранение на празните 
съдове също е бозначено. На площадката няма да се извършват дейности по предварително 
третиране.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци
1. 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.
2. Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:
2.1. Площадката да е оградена, да е обособен КПП и да е осигурена охрана.
2.2. Площадката да е обозначена с табела с данни за предназначението и, работно време, 
отговорно лице и телефони за контакти.
2.3. Площадката да е с подходяща трайна настилка.
2.4. Площадката да е изградена съгласно изискванията на Наредба № 1з -  1971 от 29 
октомври 2009г. за застроителио -  технически правила и норми и осигуряване на 
безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009г.).
2.5. Да е осигурена добра връзка с транспортната пътна мрежа.
2.6. Местата за съхраняване на отпадъците да са обособени и да бъдат обозначени с табели, 
съдържащи информация за точен код и наименование отпадъка, съгласно приложение № 1 от 
Наредба № 2/ 2014г. за класификация на отпадъците.
2.7. За измерване на количествата на приеманите и предаваните отпадъци, да се осигури 
измервателно устройство, калибрирано с точност за измерванията.
3. Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на следните изисквания:
3.1. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/предаваните отпадъци 
да се извършва тегловно, чрез калибрирани с точност на измерванията измервателни 
средства, като данните се документират, съгласно изискванията на Наредбата по чл. 48 от 
ЗУО -  Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
3.2. Да се водят редовно отчетни книги за отпадъците, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. 
за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри.
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3.3. Да се изготвят и представят в регламентирания срок съгласно изискванията на Наредба 
№ 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите 
по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, годишни отмети за 
отпадъците.
3.4. Да се спазват изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за 
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, с оглед 
намаляване риска от възникване на пожари.
3.5. Съхраняването на отпадъците на площадката да се извършва в сроковете, определени в 
нормативните актове по управление на отпадъците.
4. При закриването на площадката/ прекратяването на дейността, да се отстранят всички 
отпадъци от площадката, като се предадат на фирми, притежаващи съответните документи 
по чл.35 от ЗУО за третиране на отпадъци и се извърши цялостно почистване на терена.
5. Други условия
5.1. Третирането на отпадъците да се съобразява с измененията на нормативните документи 
по управление на отпадъци.
5.2. Да не се допуска замърсяване на съседни терени с отпадъци.
5.3. Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигури достъп на

k компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, спазване на изискванията за
третиране на отпадъците и поставените условия.
5.4. Не се разрешава приемането и предаването на отпадъци, извършването на дейности с 
отпадъци и произход на отпадъците, неупоменати в настоящото Решение.
5.5. Третирането на отпадъците да се извършва по методите, описани в т. II на настоящото 
Решение.
5.7. Да се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за 
квалификация и обучение на персонала, поставени с Наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО.
5.8. Да се изготви собствена оценка за възможните случаи на непосредственоа заплаха за 
екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, съгласно изискванията на 
Наредба №1 от 29.10.2008 год. за вида на превантивните и оздравителните мерки в 
предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на 
екологични щети и за минималния размер на разходите 4а тяхното изпълнение.
5.9. Да се спазват изискванията на чл. 79 от ЗУО, като се уведоми компетентния орган за 
предстоящи промени на издаденото Решение.

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 кодек<
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