
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 - БУРГАС

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО), във връзка със заявление № УО-409 от 02.04.2021г. и удостоверение за наличието 
или липсата на задължения, издадено от Национална агенция за приходите, Териториална 

Дирекция Бургас, офис Бургас с техен изх. № 020202100077222 от 14.04.2020г.

РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ 

РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 02 -  РД - 537- 00 от 20.04.2021г. 

на „АГРИПРОДУКТ СТРАНДЖА” ООД

ЕИК: 204183586

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Средец, с.Драчево 

лице, управлява що/представляващо дружеството (лице за контакти): Николай 

Иванов

служ. тел. 0877 758 777

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 20 02 01 биоразградими отпадъци 300 Зелени площи на 
територията на 
община Бургас

П. Начин на транспортиране на отпадъка (по шосе) и модел, марка, регистрационен 
номер на превоз ните средства

№ Марка Модел Регистрационен
номер

1. Рено Маскот А 5410 МС



2. Рено Мастер СА 4978 MB
3. Рено Мастер СВ 9495 АА
4. Рено Мастер СВ 3090 АХ
5. Рено Мастер СВ 7332 МН
6. Рено Мастер СВ 7490 ВР

Ш. Транспортирането на отпадъците да се извършва при спазване на изискванията на чл. 29 
от ЗУО и наредбата по чл. 43, ал. 1 от ЗУО
А. 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;

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:
1. Да се води отчетност и предоставя информация съгласно изискванията на Наредбата по 

чл. 48, ал. 1 от ЗУО:
2. Да се водят редовно отчетни книги за отпадъците.
3. 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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