
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 М и н и с т е р с т в о  н а  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-Стара Загора 
        

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 13-ДО-503-07  от 30.12.2021 г. 
 

за прекратяване на действие на разрешение за дейности по отпадъците 

 

На основание чл. 72, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със  

 

заявление № КОС-21-6777 от 21.12.2021 г.  

 

ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО 

 

на Решение № 13-ДО-503-06  от 31.03.2021 г. 
 

на 

„ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД 

 

ЕИК: 202876880  

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община, Бургас, гр. Бургас, ж.к. „Лазур”, 

бл. № 159, партер; 

лице, управляващо/представляващо дружеството: Златко Черкезов-Управител 

служ. тел: 0899 144 775; 

електронна поща: zornica_79@mail.bg; 

 

считано от 10.01.2022 г. 
 

 

1. Дружеството „ФЕНИКС ЕКСПОРТ” ЕООД, притежава разрешение за дейности с 

отпадъци № 13-ДО-503-06 от 31.03.2021 г., издадено от РИОСВ-Стара Загора за дейности с 

отпадъци на площадка с местонахождение: община Сливен, гр. Сливен, ул „Самуиловско шосе“ 

№ 1, ПИ с идентификатор 67338.602.98, УПИ - VI, кв. 17 по плана на града с площ 21 577 кв.м. 

  В РИОСВ-Стара Загора е постъпило заявление, вх. № КОС-6777/21.12.2021 г. за 

издаване на решение за прекратяване на действието на разрешение № 13-ДО-503-06 от 

31.03.2021 г.. 

 

2. Във връзка с прекратяване на разрешение № 13-ДО-503-06 от 31.03.2021 г., 

издадено от РИОСВ-Стара Загора и прекратяването на дейността с отпадъци, лицето 

управляващо/представляващо дружеството да предприеме следните действия, свързани с 

безопасното прекратяване на дейността: 

  

2.1  Съхраняваните количества отпадъци на площадка № 1 с местоположение: община 

Сливен, гр. Сливен, ул „Самуиловско шосе“ № 1, ПИ с идентификатор 67338.602.98, УПИ - VI, 

кв. 17 по плана на града с площ 21 577 кв.м. 
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, в срок до 10.02.2022 г. да бъдат предадени на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО  

или комплексно разрешително за дейности с такива видове отпадъци и писмено да се уведоми 

РИОСВ-Стара Загора за извършените действия. 

2.2    Предаването на отпадъците, включени в настоящото решение и образувани от 

дейността на площадката 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, като: 

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

разрешително по Закона за опазване на околната среда 

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

- 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. 

2.3   В срок до три дни от получаване на настоящото Решение лицето, 

управляващо/представляващо дружеството да върне решение  № 13-ДО-503-06  от 31.03.2021 

г., в РИОСВ-Стара Загора. 

 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната 

среда и водите или пред съответния Административен съд, по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    

 

 

ИВИЛИНА СТАНЕВА 

Директор на РИОСВ – Стара Загора  

 

Съгласували: 

 

инж. Георги Русев 

Директор на Дирекция „КОС”                      

 

Таня Иванова 

Началник отдел КУОПОХВ 

 

Изготвил: 

Павлина Петкова 

гл.  експерт в направление УООП 
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