
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
М и н и с т е р с т в о  на околната  среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 10, във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО), заявление с Вх. № УО -  1652/13.12.2021 г. и удостоверение по чл. 87, ал. 

11 от ДОПК на НАП ТД Бургас с изх. № 025532104062871/15.12.2021 г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 02 -  РД -  564 -  00 от 20.12.2021 г.

„ВИВИ БГ-2015” ЕООД

ЕИК: 204916124

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Бургас

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

контакти): ЙОРДАН ТАНЕВ- УПРАВИТЕЛ

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.

№ Вид на отпадъка Количество
(тон/год.)

Произход
Код Наименование

1 2 3 4
1 16 01 03 излезли от употреба 

гуми
1,5 От физически лица, и 

лица регистрирани по 
Търговския закон

SOCOTEC
UKAS

MAMGIMINI

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@imacs.bg 
wvN4v.riosvbs.com

mailto:riosvbs@imacs.bg


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. МЕРЦЕДЕС ВИТО А 61 59 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 превозния договор;
3. лични предпазни средства, необходими при действие в 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 се действа в съответствие с 
инструкциите за действия при аварии;
Д. Да се следи за липси в товара, за неуплътнения или разкъсвания на опаковките, за 
превишаване на допустимото максимално натоварване на превозното 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. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на чл. 48, ал. 
1 от ЗУО (Наредба № 1/04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация 
за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри).

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

VI. Да се спазва изискванията на чл. 79 от ЗУО (ДВ, бр. 53/13.07.2012 г., с изм. и доп.), като 
се уведоми компетентния орган за предстоящи промени на издаденото Решение.

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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С уважение,
ПАВЕЛ МАРИНОВ У р У  
Директор на РИОСВг- Бургас


