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Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 02 - ДО -  494 -  04 от 10.11.2020 г. 

за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците

На основание чл. 75, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),

ОТНЕМАМ

Разрешение № 02 -  ДО -  494 - 03 от 24.10.2019 г.
на

„РИСАЙКЛИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ЕИК: 102852864

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

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Николай 

Филипов - управител 

служ. тел.: 0899 144 775 

факс: няма

електронна поща:: zomica_79@mail.bg 

поради следните причини:

Представени са неверни сведения в документи, послужили за издаване на 
разрешението

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) „Рисайклинг 
България“ ЕООД е уведомено с писмо изх. №УО-1151 (10)/14.10.2020 г. за започване на 
производство по реда на чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗУО за отнемане на Решение № 02-ДО-494-03 / 
24.10.2019 г. на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Бургас, 
с които на дружеството е разрешено да извършва дейности по третиране на отпадъци. 
Производството е образувано поради представяне на неверни сведения, във връзка с метода на 
третиране на отпадъците, вида и капацитета и броя на шредерните инсталации, чието наличие е
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било заявено на площадка № 1 и № 2, описани в разрешението. Уведомлението е извършено по 
реда на чл. 18а, ал.4 от АПК, след като не е върнато в срок от две седмици известието за доставяне. 
Уведомлението е изпратено на имейл адрес zornica_79@mail.bg на 30.10.2020 г. Изпращането е 
документирано в нарочен протокол от същата дата. Имейл адресът е посочен в заявление с вх. № 
УО-1206 / 12.09.2019 г. В съответствие с чл. 34, ал. 3 от АПК на „Рисайклинг България“ ЕООД е 
осигурена възможност за изразяване на становище и възражения. В РИОСВ - Бургас е постъпило 
Заявление за издаване на решение за прекратяване действията на Разрешение № 02-ДО-494- 
03/24.10.2019 г. с вх. № У0-1428/02.11.2020 г.

Със заявление вх. № У0-1014/16.08.2016 г. до директора на РИОСВ - Бургас „Рисайклинг 
България“ ЕООД е поискало издаването на разрешение за извършване на дейности по третиране 
на отпадъци на площадка № 1 с местонахождение гр. Бургас, област Бургас, кв. „Долно 
езерово“, местност „Караянос“, УПИ 1-2, масив 70, ПИ с идентификатор 07079.827.49 по КК на 
гр. Бургас с площ 10808 кв. м. Заявени са дейности с отпадъци, както следва:

- дейност с код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите 
с кодове Rl - R12, и R 12 - разкомплектоване на отпадъци с код 16 01 04* от излезли от употреба 
моторни превозни средства (ИУМПС) в количество от 15 000 т. с произход от физически лица и 
търговци;

- дейност с код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите 
с кодове Rl - R12, и R 12 - разкомплектоване на отпадъци с код 16 01 06 от ИУМПС, които не 
съдържат течности или други опасни компоненти в количество от 4 000 т. с произход от лица, 
притежаващи разрешение или комплексно разрешително за дейност с код R 12 по подготовка за 
оползотворяване на ИУМПС;

- дейност с код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите 
с кодове Rl - R12, и R 12 - разглобяване на отпадъци с код 16 01 03 излезли от употреба гуми в 
количество от 5 000 т. с произход от физически лица и търговци;

- дейност с код R 13 и R 12 с други отпадъци, посочени в заявлението с код, 
наименование, количество и произход.

Според заявлението и приложеното описание на метода на третиране на отпадъци от 
ИУМПС, приетите ИУМПС (отпадъци с код 16 01 04* и 16 01 06) след претеглянето им на 
електронна автовезна ще се съхраняват на обособено място на откритата бетонирана площадка.

Предварителното третиране (разкомплектоване) ще се извършва в закрито помещение 
(работно хале) с бетониран под. Разкомплектоването ще се извършва чрез механични операции - 
разглобяване, нарязване, като за целта се използват резаци, дрелки и др. Операциите по 
източване на течните отпадъци ще се осъществяват чрез монтирана система за източване на 
течности от ИУМПС IR1S-MEC с произход Италия, собственост на дружеството.

Заявителят е посочил, че разкомплектоването ще се извършва в следната 
последователност:

1. транспортиране на ИУМПС с мотокар до помещението за разкомплектоване;
2. отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове;
3. отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (в т.ч. 

въздушни възглавници);
4. отстраняване на всички налични флуиди, съдържащи се в ИУМПС - горива, смазочни 

масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, охлаждащи течности, антифриз, 
спирачни течности, течности от климатични инсталации и др. Отделените течности се 
съхраняват разделно в подходящи съдове, поставени до съоръжението. След запълването на 
съдовете, една част ще се използват за повторна употреба, а други ще бъдат предавани за 
последващо третиране;
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5. премахваме на всички компоменти (доколкото е възможно), идентифицирани като 
съдържащи живак и демонтиране на електрониката.

6. отделяне на катализаторите и маслените филтри;
7. отделяне на металните компоненти, съдържащи мед. алуминий и магнезий;
8. отделяне на гумите;
9. отделяне на големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за 

течности и т.н.);
10. отделяне на стъклата;
11. отделян*; на останалите компоненти-седалки и др.
Съхранението на образуваните от дейностите отпадъци ще се извършва в закритото 

помещение и на откритата бетонирана площадка. Образуваните от разкомплектоването 
отпадъци ще се съхраняват на откритата отделена площ за временно съхраняване на 
пластмасовите отпадъци, отпадъците неподлежащи на оползотворяване, стъкло, излезли от 
употреба гуми и др.

За отпадъците с кодове 16 01 19, 16 01 12, 16 01 99, 16 01 20, 16 01 03 ще се обособят 
отделни зони, като отпадъците е кодове 1601 12и 1601 20 ще се съхраняват в контейнери.

Получените в резултат от разкомплектоване на ИУМПС отпадъци с кодове 1601 17и 16 
01 18 временно ще се съхраняват на обособената площадка за отпадъци от черни и цветни 
метали, обозначени със съответните кодове.

Маслата, спирачните течности, антифриза и др. ще се съхраняват разделно, като за целта 
са осигурени метални варели, обозначени е надписи, които ще се съхраняват в закритото хале. 
Отработените масла ще се съхраняват според вида им.

Течните компоненти - масла и нефтопродукти от горива ще се съхраняват на мястото на 
образуването им - в помещението за разкомплектоване и при натрупване на количества от тях 
ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи съответните разрешения за 
тези видове отпадъци.

Разливи от масла и нефтопродукти ще се посипват със сорбент пясък, талаш, след което 
замърсеният отпадък (15 02 02*) ще се събира в отделен контейнер, който ще се съхранява в 
закритото хале до предаването му за последващо третиране.

Отделените маслени филтри ще се съхраняват в метален контейнер или варел. Достъпът 
до склада ще е ограничен.

За приетите ИУМПС ще се издават удостоверения за разкомплектоване по образец, 
определен със заповед на министъра на околната среда и водите.

Образуваните отпадъци от НУБА ще се поставят за съхраняване в осигурени специално 
отредени площи в закритото помещение. Ще се осигурят корозивно устойчиви контейнери, с 
надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“. Ще се осигурят неутрализиращи агенти 
при евентуален разлив на електролит. Достъпът до склада с отпадъци ще е ограничен.

В Констативен протокол № 011144 / 08.11.2016 г. на РИОСВ - Бургас е посочено, че 
разкомплектоването ще се извършва ръчно в закрито от три страни работно хале. Нарязването 
ще е газкислородно.

На основание чл. 71, ал. 1 от ЗУО на „Рисайклинг България“ ЕООД е издадено 
Разрешение № 02-ДО-494-00/14.11.2016 г. на директора на РИОСВ - Бургас.

Във връзка със заявление вх. № УО-1477/29.11.2018 г. е Решение № 02-ДО-494-01 / 
20.12.2018 г. директорът на РИОСВ - Бургас на основание чл. 73, ал. 4, във връзка с ал. 1, т. 3 от 
ЗУО е разрешил следните промени: добавяне на отпадъци с код и наименование 16 01 20 - 
стъкло с произход от юридически лица в количество 700 т./годишно и 19 12 05 - стъкло с 
произход от юридически лица в количество от 300 т./годишно и е издал консолидиран вариант 
на разрешението.
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Със заявление вх. № УО-238/26.02.2019 г. за изменение и допълнение на Решение № 02- 
ДО-494-01/20.12.2018 г. дружеството е поискало следните промени: Добавяне на шредерна 
инсталация модел ARJES VZ950 за шредиране на излезли от употреба моторни превозни 
средства и компоненти от тях с капацитет 72 т./денонощие. Добавя се нова дейност с код R 12 - 
шредиране към вече разрешените дейности с отпадъци на площадка 1.

Според информацията в приложеното към заявлението Решение № БС-20-ПР/22.02.2019 
г. на директора на РИОСВ - Бургас, съоръжението използва високо ефективна сепарираща 
технология. След разкомплектоване ИУМПС, подадено в инсталацията, преминава през няколко 
нива на преработка. В процеса на шредиране металният скрап се смила на парчета с големина 
200 мм и се отделят черните от цветните метали. Триваловата система на инсталацията се 
основава на многоетапен процес на рязане. Първичният вал разбива материала на груби парчета, 
след това хидравличният вторичен режещ вал прерязва предварително разбития материал в 
краен продукт до 200 мм. Полученият материал представлява краен продукт за металургичните 
заводи. Работният режим на инсталацията е съобразен с работния режим на площадката - 8 ч. 
Инсталацията е с капацитет 3 т./час, 24 т./ден. Максималният денонощен капацитет не 
превишава 72 т./денонощие. Заявени са дейности с отпадъци, както следва:

- дейност с код R 12 - разкомплектоване, шредиране на отпадъци с код 16 01 04* - 
ИУМПС в количество от 15 000 т. с произход от физически лица и търговци;

- дейност с код R 12 - разкомплектоване, шредиране на отпадъци с код 16 01 06 от 
ИУМПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти в количество от 4 000 т. с 
произход от лица, притежаващи разрешение или комплексно разрешително за дейност с код R 
12 по подготовка за оползотворяване на ИУМПС;

- дейност с код R 12 - предварителна обработка, сортиране, рязане, разглобяване, 
шредиране на отпадъци с код 16 01 17 - черни метали в количество от 10 000 т./годишно с 
произход от лица, регистрирани по Търговския закон;

- дейност с код R 12 - предварителна обработка, сортиране, рязане, разглобяване,
шредиране на отпадъци с код 16 01 17 - черни метали в количество от 16 000 т./годишно,
генерирани на площадката от разкомплектоване на ИУМПС;

- дейност с код R 12 - предварителна обработка, сортиране, рязане, разглобяване, 
шредиране на отпадъци с код 16 01 18 - цветни метали в количество от 4 000 т. / годишно с 
произход от лица, регистрирани по Търговския закон;

- дейност с код R 12 - предварителна обработка, сортиране, рязане, разглобяване,
шредиране на отпадъци с код 16 01 18 - цветни метали в количество от 950 т./годишно,
генерирани на площадката от разкомплектоване на ИУМПС.

На площадка № 2 с местонахождение: област Бургас (община Бургас, община Айтос, 
община Камено, община Карнобат, община Малко Търново, община Несебър, община Поморие, 
община Приморско, община Руен, община Созопол, община Средец, община Сунгурларе, 
община Царево са заявени дейности с отпадъци, както следва:

- дейност с код R 12 - разкомплектоване, шредиране на отпадъци с код 16 01 04* - 
ИУМПС в количество от 15 000 т. с произход от физически лица и търговци;

- дейност с код R 12 - разкомплектоване, шредиране на отпадъци с код 16 01 06 от 
ИУМПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти в количество от 4 000 т. с 
произход от лица, притежаващи разрешение или комплексно разрешително за дейност с код R 
12 по подготовка за оползотворяване на ИУМПС;

- дейност с код R 12 - предварителна обработка, сортиране, рязане, разглобяване, 
шредиране на отпадъци с код 16 01 17 - черни метали в количество от 10 000 т. / годишно с 
произход от лица, регистрирани по Търговския закон;
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- дейност с код R 12 - предварителна обработка, сортиране, рязане, разглобяване, 
шредиране на отпадъци е код 16 01 17 - черни метали в количество от 16 000 т. / годишно, 
генерирани на площадката от разкомплектоване на ИУМПС;

- дейност с код R 12 - предварителна обработка, сортиране, рязане, разглобяване,
шредиране на отпадъци е код 16 01 18 - цветни метали в количество от 4 000 т. / годишно е
произход от лица, регистрирани по Търговския закон;

- дейност с код R 12 - предварителна обработка, сортиране, рязане, разглобяване,
шредиране на отпадъци е код 16 01 18 - цветни метали в количество от 950 т. / годишно,
генерирани на площадката от разкомплектоване на ИУМПС.

В т. II на стр. 24 от заявлението е посочено, че предварителното третиране на ИУМПС ще 
се извършва в обособената зона за разкомплектоване на ИУМПС - работно хале. Заявена е 
гореописаната последователност на разкомплектоване на ИУМПС

В констативен протокол № 15317/07.03.2019 г. на РИОСВ - Бургас е записано, че 
разкомплектуваното ИУМПС се подлага на шредиране в инсталацията (модел ARJES VZ950), 
преминава през няколко нива на обработка, като металният скрап на крайния етап се раздробява 
до 200 мм. Чрез магнитен сепаратор се отделят черните метали, а цветните метали и другите 
примеси се сепарират ръчно. На стр. 3 от констативния протокол се съдържа констатация, че 
шредерната инсталация е разположена на откритата бетонирана площадка.

Според констатациите на стр. 3 от констативния протокол, площадка № 2 ще бъде 
площадка на клиенти, притежаващи разрешение за извършване на дейности по третиране на 
отпадъци - дейност е код R 12 и R 13 с отпадъци от ИУМПС. На площадката ще се извършва 
дейност е код R 12 с отпадъци е код 16 01 06 в количество от 15 000 т., с код 16 01 17 в 
количество от 9 000 т. и с код 16 01 18 в количество от 4 000 т. Информацията в заявлението не 
отговаря на тези констатации, защото по отношение на дейност с код R 12 с отпадъци с код 16 
01 06 е посочено количество от 4 000 т., а по отношение на дейност с код R 12 е отпадъци с код 
16 01 17 е заявено количество от 16 000 т.

На основание чл. 71, ал. 1 от ЗУО на „Рисайклинг България“ ЕООД е издадено 
Разрешение № 02-ДО-494-02/01.04.2019 г.

Със заявление вх. № УО-1206/12.09.2019 г. за изменение и допълнение на Разрешение № 
02-ДО-494-02/01.04.2019 г. дружеството е поискало следните промени: Добавяне на нова 
дейност с код R 12 - шредиране в шредерна инсталация на излезли от употреба гуми с отпадък с 
код 16 01 03 - излезли от употреба гуми (ИУГ) на площадка № 1. В заявлението на стр. 26 са 
посочени следните методи и технологии за третиране на отпадъци от ИУГ: Отпадъците от ИУГ 
се съхраняват разделно на откритата площадка чрез натрупване. Периодично се подават към 
разположеното в обекта приспособление за демонтиране на джантите. Подадени в инсталацията, 
отпадъците преминават обработка, като отпадната гума се раздробява на парчета с големина 50 
мм.

Според информацията в приложеното към заявлението писмо изх. № ПД-2270-(1) /
19.09.2019 г. от директора на РИОСВ - Бургас, предварителното третиране на ИУГ ще се 
извършва чрез шредиране в мобилна шредерна станция с капацитет 50 т./денонощие. 
Съоръжението включва тривален процес на рязане, дизелов двигател с мощност 768 к.с., 
функция за автоматично реверсиране и два накланящи се бункера.

По преписката е налично и писмо от 27.09.2019 г. от „Рисайклинг България“ ЕООД до 
директора на РИОСВ - Бургас, според което технологичният процес при третирането на ИУГ се 
състои в намаляване на размера на ИУГ чрез раздробяване (нарязване) на цели гуми в 
устройство тип шредер ARJES V950 с капацитет 50 т./денонощие, като накрая се получава 
изходен материал с размери 50 мм. Почистените ИУГ ще се подават към шредера, след което
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материалът се раздробява и пада директно върху извеждащата лента. Накъсаният материал се 
извежда през същата лента и се складира в съдове.

Горепосочената информация е видна и от Констативен протокол № 016541 / К-13-125 /
11.10.2019 г. В протокола се посочва, че ще бъде извършвана дейност с код R 12 - шредиране в 
шредерна инсталация на ИУГ.

Заявени са дейности с отпадъци от ИУГ, както следва:
- дейност с код R 13 - съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с 

кодове Rl - R12, и с код R 12 - предварителна обработка, шредиране на отпадъци от ИУГ с код 
16 01 03 в количество от 5 000 т./годишно с произход от физически лица и лица, регистрирани 
по ТЗ;

- дейност с код R 12 - предварителна обработка, шредиране на отпадъци от ИУГ с код 16 
01 03 в количество от 380 т./годишно генерирани на площадката от разкомплектуване на 
ИУМПС;

Въз основа на информацията в заявление вх. № УО-1206/12.09.2019 г. и на основание чл. 
73, ал. 4, във вр. с ал. 1, т. 3 от ЗУО е издадено Разрешение № 02-ДО-494-03/24.10.2019 г., с 
което е добавена нова дейност с код R 12 - шредиране в шредерна инсталация на излезли от 
употреба гуми с отпадък с код 16 01 03 - ИУГ. В т. II. на разрешението „Методи и технологии за 
третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията“ е посочено, че 
процесът на шредиране се състои в намаляване на размера на ИУГ чрез раздробяване 
(нарязване) на цели гуми в устройство тип шредер ARJES V950 с капацитет 50 т./денонощие, 
като полученият изходен материал е с размери 50 мм.

Видно от т. II. на разрешението „Методи и технологии за третиране на отпадъците по 
видове дейности, вид и капацитет на съоръженията“, освободените от опасни и други 
компоненти ИУМПС и метални части от тях да се подлагат на третиране чрез шредиране в 
мобилна шредерна инсталация ARJES VZ950 с капацитет 72 т./денонощие, разположена на 
бетонирана площадка в обекта. Подадени в инсталацията, отпадъците преминават през няколко 
нива на обработка, като металният скрап в крайния етап се раздробява на парчета с големина 
200 мм и се отделят черните метали с надлентов магнитен сепаратор от цветните метали и 
неметалните примеси.

При проверка на 09.09.2020 г. и 10.09.2020 г. с Констативни протоколи 018244/К-13-119/ 
и 018245/К-13-120/ са установени следните обстоятелства:

Разкомплектоването не се извършва според изискванията и последователността в 
издаденото разрешително, а на открита площадка и без шредерна инсталация.

Направен е тест за определяне времето на разкомплектоване на едно ИУМПС, като е 
установено, че разкомплектоването не се извършва според изискванията и последователността в 
издаденото разрешение, според т. II. Методи и технологии за третиране на отпадъците по видове 
дейности, вид и капацитет на съоръженията и съгласно условие 9.13. Не е установен заявения от 
дружеството капацитет на третиране на ИУМПС.

От направения тест от страна на дружеството за разкомплектоване, е установено, че за 
осем часа могат да се разкомплектоват 24 броя леки автомобили. Съгласно издаденото 
разрешение за дейности с ИУМПС, разрешеното количество за третиране в едногодишен аспект 
е 19 000 т. (на отпадъци с код 16 01 04* - 15 000 т. и на отпадъци с код 16 01 06 - 4 000 т.). 
Вземайки предвид работните дни - 252 броя, количеството, което трябва да се преработи за един 
ден е 75,4 т.

Направена е констатация, според която при установеното време за разкомплектоване без 
шредер (20 минути по време на проверката), дружеството не е в състояние да извърши 
разкомплектоване на разрешените количества на ИУМПС.
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Видно от разрешението, на площадка № 2 с местонахождение област Бургас (община 
Бургас, община Айтос, община Камено, община Карнобат, община Малко Търново, община 
Несебър, община Поморие, община Приморско, община Руен, община Созопол, община Средец, 
община Сунгурларе, община Царево) дружеството извършва дейност с код R 12 - 
разкомплектоване, шредиране с описаната в разрешението мобилна шредерна инсталация на 
отпадъци с код 16 01 06 от ИУМПС, които не съдържат течности или други опасни компоненти 
в количество от 15 000 т. с произход от лица, притежаващи разрешение или комплексно 
разрешително за дейност с код R 12 по подготовка за оползотворяване на ИУМПС.

Същевременно се установява, че без наличието на шредерна инсталация на площадка № 1 
не може да бъде постигнат заявения от дружеството капацитет на третиране на ИУМПС от 19 
000 т. (на отпадъци с код 16 01 04* - 15 000 т. и на отпадъци с код 16 01 06 - 4 000 т.). 
Мобилната шредерна инсталация ARJES VZ950 не може да бъде налична едновременно на 
площадка № 1 и на площадка № 2. Изложеното дава основание за заключение, че „Рисайклинг 
България“ ЕООД е представило неверни сведения в заявление е вх. № УО-238/26.02.2019 г. 
относно годишния капацитет на дейност с код R 12 - разкомплектоване, шредиране на 
площадка № 1, а именно 15 000 т. на отпадъци е код 16 01 04* - ИУМПС в количество и 4 
000 т. на отпадъци с код 16 01 06 от ИУМПС, които не съдържат течности или други 
опасни компоненти. Невярната информация е послужила за издаване на Разрешение № 02- 
ДО-494-02 / 01.04.2019 г.

При проверката на 09.09.2020 г. и 10.09.2020 г. на площадката не са открити шредерните 
инсталации, които трябва да се използват според т. II. „Методи и технологии за третиране на 
отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията“ на разрешението. В 
Констативен протокол № 018245/К-13-120/10.09.2020 г. е отразено, че по данни от Зорница 
Калоянева Янева-еколог на дружеството шредерната инсталация е една за отпадъците от 
ИУМПС и за отпадъците от ИУГ. Изискани са доказателства, във връзка с твърденията, че 
инсталацията е предадена за ремонт. С писмо вх. № УО-1178-(1)/18.09.2020 г. „Рисайклинг 
България“ ЕООД е депозирало доказателства за водена кореспонденция за ремонт на 
шредерната инстапация. Кореспонденцията е на чужд език и страна в корспонденцията не е . 
„Рисайклинг България“ ЕООД, а друго дружество.

Въз основа на гореизложеното се установява, че отделна шредерна инсталация на излезли 
от употреба гуми с капацитет 50 т./денонощие, така както е посочена в заявление вх. № УО-1206 
/12.09.2019 г., не съществува. Неверните сведения за шредиране на ИУГ в „шредерна 
инсталация на излезли от употреба гуми“ в заявление вх. № УО-1206 / 12.09.2019 г. е 
послужила за издаване на Разрешение № 02-ДО-494-03 / 24.10.2019 г.

Гореописаната фактическа обстановка кореспондира с хипотезата на чл. 75, ал. 1, т. 1 от 
ЗУО, предвиждащ отнемане на издаденото разрешение, когато са представени неверни сведения 
за издаването му.

В дадения седем дневен срок вместо становище и/или възражение е подадено Заявление за 
издаване на решение за прекратяване действията на Разрешение № 02-ДО-494-03/24.10.2019 г. с 
вх. № УО-1428/02.11.2020 г. Тези действия от страна на „Рисайклинг България“ ЕООД приемаме, 
като липса на възражения за продължаване производството по реда на чл.75, ал.1, т.1 от Закона за 
управление на отпадъците за отнемане на Разрешение № 02-ДО-454-03 от 24.10 2019 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 75, ал. 1, т. 1 от ЗУО,

Р Е Ш И X:

V ...........

£  Щ  5  ISO 9001 

S O C O T E C  L

d b ,

s /
U K A S

MANACEMtNI
SYSTEMS
0063

гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, п.к. 388 
Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200 

e-mail: riosvbs@unacs.bg 
www.riosvbs.com

mailto:riosvbs@unacs.bg
http://www.riosvbs.com


ОТНЕМАМ Решение № 02-ДО-494-03 / 24.10.2019 г. на директора на РИОСВ - Бургас, с 
които на „Рисайклинг България“ ЕООД е разрешено да извършва дейности по третиране на 
отпадъци.

Във връзка с прекратяването на дейността „Рисайклинг България“ ЕООД е задължено да 
предприеме следните действия, свързани с безопасното прекратяване на дейността и/или 
възстановяването (рекултивацията) на терена:

1. В срок до два месеца от получаване на настоящото решение, дружеството да отстрани 
всички отпадъци от площадката, като ги предаде на фирми, притежаващи съответните 
документи по чл. 35 от ЗУО за извършване на дейности с отпадъци.

2. В срок до два месеца от получаване на настоящото решение, дружеството да демонтира 
и изнесе от площадката всички съоръжения и инсталации негова собственост и извърши 
цялостно почистване.

3. Да се представят в РИОСВ-Бургас документи, удостоверяващи предаването на всички 
отпадъци, находящи се на площадката.

4. На основание чл. 44, ал. 3 и ал. 4 от ЗУО наличните отчетни кнги за извършваните 
дейности по третиране на отпадъци да се предадат в съответната община по местонахождение 
на площадката /Община Бургас/ за съхраняване в сроковете, посочени в закона.

В срок до 16.11.2020 г. лицето, управляващо/представляващо дружеството да върне 
разрешението на компетентния орган, издал решението.

Съгласно чл.77, ал.2 от Закона за управление на отпадъците, обжалването на Решение № 
02 - ДО -  494 -  04 от 10.11.2020 г. не спира изпълнението му.

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.
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