
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 - Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  РД -  124 -  01 от 05.08.2021 г.

На основание чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и 
във връзка със заявление №УО-975/29.07.2021г., №УО-975(1)/02.08.2021г и Удостоверение 

Изх № 025532102561757/30.07.2021 г. от Национална агенция за приходите, Териториална
Дирекция Бургас, Офис Бургас

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и Регистрационен документ 
№ 02 -  РД -  124 -  00 от 13.09.2012 г. за изменение и/или допълнение на регистрационен 

документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

от „ПАНДЖИ 2000” ООД

ЕИК: 130150117

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

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

контакти): Калин Диков - управител

факс: няма

електронна поща: kalin.dikov@air.catering

I. Регистрират се следните промени:

1. Добавят се мови превозни средства посочени в следната таблицата:

№ Марка Модел Регистрационен
номер

1. Пежо Боксер Товарен автомобил А0369КС
2. Форд Транзит Товарен автомобил А1943НН

$  &Г - Ш  ) 150 9001

j
SOCOTEC /

V
U K A S

MANAGEMENT
SYSTEMS

0 0 6 3

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


II. Във връзка с т. I изменям и допълвам регистрацията по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО и 
издавам следния регистрационен документ:

I. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в 
съответствие с § 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на 
отпадъците, посочени в таблицата:

№ Е(ид на отпадъка Количеств
0

(тон/год.)

Произход
Код Наименование

1 2 3 4
1 15 01 01 Хартиени и картонени 

опаковки
8 От опаковки на стоки и 

материали
2 15 01 02 Пластмасови опаковки 9 От опаковки на стоки и 

материали
3 20 03 01 Смесени битови отпадъци 

: хартия, картон, стъкло
50 От международни полети на 

въздухоплавателни средства
4 02 02 03 Метали, негодни за 

консумация или 
преработване

0,200 Отпадъци със съдържанието 
на месо и яйца, риба и др., 
От окомплектоване на 
кетъринг на кетеринга и е 
изтекъл срок на годност 
продукти

5 02 03 04 Материали, негодни за 
консумация или 
преработване

10 От почистване на продукти и 
окомплектоване на кетъринга 
и е изтекъл срок на годност 
продукти /зеленчуци и др./

6 20 01 39 Пластмаси 0,200 От международни полети на 
въздухоплавателни средства

7 20 01 08 Биоразградими отпадъци 
от кухни и заведения, 
които не се третират като 
СЖП

1000 От международни полети на 
въздухоплавателни средства

8 20 01 08 Биоразградими отпадъци 
от кухни и заведения, 
които се третират като 
СЖП

0,700 От международни полети на 
въздухоплавателни средства

9 15 01 04 Метални опаковки 5 От опаковки на стоки и 
материали

10 15 01 05 Композитни опаковки 1 От опаковки на стоки и 
материали

11 15 01 07 Стъклени опаковки 2 От бутилки и буркани с 
нарушена цялост

12 20 01 25 Хранителни масла и 
мазнини

1 От приготвяне на кетеринга

II. Начин на транспортиране на отпадъка -  по шосе (по шосе, железопътен транспорт, 
транспортни средства във водни обекти) и модел, марка, регистрационен номер на 
превозните средства:



№ Марка Модел Регистрационен
номер

1. Ивеко Товарен автомобил А 76 16 КВ
2. Ивеко Товарен автомобил А 73 38 ВВ
3. Пежо Бксер Товарен автомобил А 96 80 АТ
4. Пежо Бксер Товарен автомобил А 0369 КС
5. Форд Транзит Товарен автомобил А 1943 НН

III. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на 
чл. 29 от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО
A. Превозвачът да е приел транспортно -  съпроводителните документи от товародателя, като 
същите да са в съответствие с предписаните форма и съдържание и да са налични в 
транспортното средство;
Б. Да осигури в транспортното средство наличието на:

1. копие на документ, съгласно чл. 35 от ЗУО;
2. копие на превозвания договор;
3. лични предпазни средства, необходими при действие с аварийни ситуации;

B. Да маркира, етикетира и обозначи транспортното средство съгласно изискванията на 
националното законодателство и международните норми;
Г. При аварийно изпускане на товар по време на превоза да действа в съответствие с 
инструкциите за действия при аварии;
Д. Да се следи за липси в товара, неуплътнения или разкъсвания на опаковките, за 
превишаване на допустимото максимално натоварване на транспортното средство;
IV. 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:

1. разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от 
ЗУО;

2. регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;
3. 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.

V. Други условия:
Да се води отчетност и предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по чл. 
48, ал. 1 от ЗУО:

1. Да се водят редовно отчетни книги за отпадъците.
2. Да се изготвят и представят годишни отчети за отпадъците.

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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ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА 
и. д. Директор на РИОСВ -  Бургас 
Заповед № 840/ 23.06.2021 г. и Заповед № РД-7б\ 
на Министъра на околната среда и водите


