
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  РД -  289 -  16 от 04.08.2021 г.

На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка 
със заявление № УО -  751(2) от 20.07.2021 г. и информация за наличие или липса на 

задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК изх.№ 025532102570091/02.08.2021г. от НАП ТД Бургас

ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ

на регистрация по чл. 35, ал. 3 и на регистрационен документ № 02 -  РД -  289 -  15 от 
28.06.2021 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

на „ФИНТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

ЕИК: 202 366 429
седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас,

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

контакти): Димитър Джунджуров - Управител

електронна поща: office@ftg.bg

поради следната причина:

„Финтрейд Инженеринг“ ЕООД е внесло в РИОСВ -  гр. Бургас Заявление по Образец 
№ 4 съгласно чл.79, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за изменение и/или 
допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци с Вх. № УО-751(2) от 20.07.2021 г.

Дружеството Ви е изискало събиране и транспортиране на отпадъци с код по Наредба 
№ 2 - 17 09 04 - /смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 09 03/ с произход физически лица.

Съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3, т. 5 от Закона за управление на отпадъците:
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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(a)unacs.bg 
www.riosvbs.com
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- Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци, 
образувани на нейна територия;

- Кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и 
обезвреждането на строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от 
домакинствата на територията на съответната община,
Предвид гореизложеното, не съществува обективна, законова възможност упоменатия 

отпадък да бъде танспортиран от управляваното от Вас дружество с произход физически 
лица.

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.

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
и. д. Директор ни РИОСВ -  БургЬ 
Заповед № 840/23.06.2021 г. и ЗапдЪ ^  
на Министъра на околната среда и вддшпе"'

0.07.2021 г.


