
република  България

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

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -  гр. БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  РД -  338 -  02 от 23.09.2021 г.

На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка 
със заявление Вх. № УО -  925 от 19.07.2021 г. и удостоверение по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на 

НАП, ТД Бургас, офис Бургас с Изх. № 025532102572508/02.08.2021 г.

ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ

на регистрация по чл. 35, ал. 3 и на регистрационен документ № 02 -  РД -  338 -  01 от
20.11.2019 г.

на „АРТ ПРОЕКТ -  БГ“ ЕООД

ЕИК: 147232501

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

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

контакти): ЕНЬО КЕРЕМЕДЧИЕВ -  Управител

V *

електронна поща: artproekt_bg@abv.bg

поради следната причина:

Не са отстранени нередовностите в представените документи по чл. 78, ал. 3 и 4 от ЗУО 
и не е предоставена изисканата информация в определения срок.

„АРТ ПРОЕКТ -  БГ“ ЕООД е внесло в РИОСВ -  гр. Бургас заявление за изменение 
и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на 
отпадъци с Вх. № УО -  925 от 19.07.2021 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, 
Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., с изм. и доп.) е изискано с писмо на Директора на РИОСВ -

1

mailto:artproekt_bg@abv.bg


Бургас Изх. № УО -  925(1) от 04.08.2021 г. отстраняване на нередовности в представените 
документи по ал. 3 и ал. 4 от ЗУО и предоставяне на допълнителна информация, както следва:

В представеното от „Арт Проект -  БГ“ ЕООД Заявление за изменение и/или 
допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на 
отпадъци е посочено, че се увеличава общата площ на площадката за извършване на дейности 
по третиране на отпадъци на дружеството, като се увеличава площта на промишлена сграда с 
идентификатор 07079.662.9547.15 по КККР на гр. Бургас, със застроена площ 510 кв м, от 240 
кв. м на 510 кв. м, с предходен идентификатор 07079.662.21.22 по КККР на град Бургас.

Във връзка с изложеното РИОСВ -  Бургас уведомява дрежеството, че е необходимо да 
се проведе процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), като се 
уведоми РИОСВ -  Бургас освен за общата площ на площадката за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци, за промяната в площта на Промишлена сграда с идентификатор 
07079.662.9547.15 -  510 кв. м, и за останалите помещения:

- Производствено помещение с площ 465 кв. м, намиращо се в сграда с кадастрален 
идентификатор 07079.662.9547.14 по КККР на гр. Бургас, с предходен идентификатор 
07079.662.21.18 по КККР на град Бургас;

- Промишлена сграда със застроена площ 238 кв. м, с кадастрален идентификатор 
07079.662.9547.23 по КККР на гр. Бургас, с предходен идентификатор 07079.662.21.27 по 
КККР на град Бургас;

- предвидената открита площ, на която ще извършват дейностите по третиране на 
отпадъци, в недвижим имот с кадастрален идентификатор 07079.662.9547 по КККР на ЮПЗ, 
гр. Бургас, с предходен идентификатор 07079.662.21 по КККР на град Бургас.

Изисканата допълнителна информация -  становище на РИОСВ -  Бургас не е 
предоставена в РИОСВ -  Бургас в определения срок по чл. 78, ал. 9 от ЗУО -  до един месец от 
уведомяването на 13.08.2021 г., (датата на получаване на писмо с Изх. № УО -  925(1) от 
04.08.2021 г. на РИОСВ -  Бургас от дружеството, съгласно известие за доставяне ИД PS 8000 
02MS1G М от 13.08.2021 г.).

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 
АдминистративнопроцесуалЯиялгидекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИ СВ гр. БУРГАС
РОЗА КИРЕВА -  ИВАНОВА
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