
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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  и в о д и т е

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -  гр. БУРГАС

РЕШ ЕНИЕ

№ 02 -  РД -  594 -  00 от 22.12.2022 г.

На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във връзка 
със заявление Вх. № УО-1820 от 22.11.2022 г., представена допълнителна информация и 
заявление Вх. № УО-1820(2) от 13.12.2022 г. и информация за наличието или липсата на 

задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК на НАП ТД София, офис София с Изх.
№ 225532204418574/25.11.2022 г.

ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
за извършване на дейности по третиране на отпадъци

на „ВА ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ ЕООД

ЕИК: 207140754
седалище и адрес на управлението: област София,

лице, управляващо/нредставляващо дружеството/еднолнчния търговец (лице за 

контакти): ЛИДИЯ АТАНАСОВА -  Управител

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.

„ВА ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ ЕООД е внесло в РИОСВ -  Бургас с Вх. № УО-1820 от 
22.11.2022 г. Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ 
за извършване на дейности по третиране на отпадъци и с Вх. № УО-1820(2) от 13.12.2022 г. 
допълнителна информация и коригирано заявление за извършване на регистрация и издаване 
на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци на 
площадка с местонахождение: гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, Промишлена зона, 
УПИ IV-1123, кв. 90 по плана на гр. Каблешково с площ 600 кв. м.
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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 -  
Бургас с Изх. № УО-1820(1) от 07.12.2022 г. отстраняване на нередовности в представените 
документи по ал. 3 и ал. 4 от ЗУО и предоставяне на допълнителна информация, както следва:

- по т. 7. В т. III на подаденото от дружеството Заявление не е посочен номерът на 
постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, 
с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда, 
и/или решение по оценка за съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие, когато се изискват за дейността или свързаните с дейността намерения и обекти.

В определения по чл. 78. ал. 9 от ЗУО срок -  1 месец от уведомяването, дружеството не е 
отстранило нередовностите по подаденото заявление, а именно:

В подадените от .,ВА ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ ЕООД с Вх. № УО-1820(2) от 13.12.2022 г. 
допълнитерна информация и в т. III. на коригираното Заявлението за извършване на 
регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране 
на отпадъци не е посочен издадения на „ВА ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ ЕООД номер на 
постановено решение по ОВОС или решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по 
реда на Закона за опазване на околната среда и/или решение по оценка за съвместимост по 
реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват за дейността или 
свързаните с дейността намерения и обекти, съгласно чл. 78, ал. 3, т. 7 от ЗУО.

В представените в РИОСВ -  Бургас Заявление за извършване на регистрация и издаване 
на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци с Вх. 
№ УО-1820 от 22.11.2022г.; допълнителна информация и коригирано Заявление за извършване 
на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по 
третиране на отпадъци с Вх. № УО-1820(2) от 13.12.2022 г. са посочени издадените от 
Директора на РИОСВ -  Бургас на „ЕВРО ИМГ1ЕКС -  БУРГАС“ ЕООД за площадката за 
третиране на отпадъци с местонахождение: обл. Бургас, обш. Поморие, гр. Каблешково, 
Промишлена зона, УПИ IV-1123. кв. 90 по плана па гр. Каблешково, следните разрешения:

Решение № 02-ДО-435-06/05.05.2022 г. за третиране на отпадъци издадено на „Евро 
Импекс -  Бургас“ ЕООД;
Решение № БС-245-ПР/30.10.2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздейстието върху околната среда издадено на „Евро Импекс -  Бургас“ 
ЕООД и
Решение № БС-155-ПР/10.12.2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване 
на оценка на въздейстието върху околната среда (ОВОС) издадено на „Евро Импекс -  
Бургас“ ЕООД.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 ог 
25.09.2002г., с изм. и доп.) Необходимостта от извършване на ОВОС по ал. 1, т. 1 - 3 и 5 се 
преценява от директора на съответната РИОСВ за всеки конкретен случай и съобразно 
критериите по ал. 4, който се произнася с мотивирано решение.

Съгласно чл. 74, ал. 2 от ЗУО Правата по издадените разрешения или откритата процедура 
по издаването им не могат да се прехвърлят и/или преотстъпват.

Във връзка с гореизложеното за дейностите по третиране на отпадъци, които „ВА 
ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ ЕООД възнамерява да извършва на площадка с местонахождение: обл. 
Бургас, общ. Поморие, гр. Каблешково, Промишлена зона, УПИ IV-1123, кв. 90 по плана на 
гр. Каблешково, с оператор „ЕВРО ИМПЕКС -  БУРГАС“ ЕООД, „ВА ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ 
ЕООД трябва да притежава отделно издаден документ от Директора на РИОСВ -  Бургас по 
реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда -  постановено решение по оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение, с което е преценено да не се 
извършва ОВОС по реда на Закона за опазване на околната среда и/или решение по оценка за 
съвместимост по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, когато се изискват за 
дейността или свързаните с дейността намерения и обекти.

2



гЧЛГ

,.ВА ГЛОБАЛ СЪРВИСИС“ ЕООД следва да проведе в РИОСВ -  Бургас отделна 
процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда за извършваната 
дейност по третиране на отпадъци на горепосочената площадка.

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 Административнонроцесуалннн кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. БУРГАС
ПАВ
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