
 

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-РД-283-05 от 22.10.2021 г. 

 
 

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със 
заявление с вх. № КОС-21-5332/08.10.2021 г. 

 
 

ПРЕКРАТЯВАМ РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙСТВИЕТО 
 

НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ  
 

№ 13-РД-283-04 от 19.07.2021 г. 
на 

„ЕКОБУЛСОРТ” ЕАД 
 
ЕИК: 175343487 

седалище и адрес на управлението: област София,  община Столична,  гр. София, района 

„Люлин”,    кв. „Филиповци” , ул. „Банско шосе” № 13 

лице представляващо дружеството: Видьо Видев – Изпълнителен Директор 

служ. тел.: 02/434 17 12 

факс: 02/434 17 23 

електронна поща:  ecobulsort@ecobulpack.com 

 

считано от 22.10.2021 г. 

 
поради следните причини: 
 

По подадено заявление с вх. № КОС-21-5332/08.10.2021 г. от „Eкобулсорт” ЕАД,               
ЕИК: 175343487, с адрес на регистрация: област София,  община Столична,  гр. София, район 
„Люлин”, кв. „Филиповци” , ул. „Банско шосе” № 13, притежател на регистрационен 
документ    № 13-РД-283-04 от 19.07.2021 г. за дейности по третиране на отпадъци на 
площадка № 1, Сепарираща  инсталация с местонахождение: област: Стара Загора, община 
Казанлък, гр. Казанлък в ПИ № II-7619, кв. 29  кад. район 504 по план на град Казанлък с нов 
идентификатор № 35167.504.7033, с адрес на поземлен имот: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „ 
Околовръстен път, площ 4510 кв. м. е заявено прекратяване на горецитирания 
регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци. 
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       Във връзка с прекратяване на разрешение № 13-РД-283-04 от 19.07.2021 г., издадено от 
РИОСВ-Стара Загора,  лицето управляващо/представляващо дружеството да предприеме 
следните действия, свързани с безопасното прекратяване на дейността: 
 
• Съхраняваните количества отпадъци на площадка № 1 с местоположение: област Стара 

Загора, община Казанлък, гр. Казанлък в ПИ № II-7619, кв. 29  кад. район 504 по план на 
град Казанлък  с нов идентификатор № 35167.504.7033 по актуална кадастрална карта и 
кадастрални регистри, с адрес на поземлен имот: гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Околовръстен 
път”, площ 4510 кв. м. в срок до 06.11.2021 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.  

• Предаването на отпадъците 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. 
• В срок до пет дни от получаване на настоящото Решение лицето, 

управляващо/представляващо дружеството да върне в РИОСВ-Стара Загора всички 
издадени на хартиен носител Решения за дейности по третиране на отпадъци. 
 
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 
Директора на РИОСВ-Стара Загора 
 
 
Съгласувал: 
инж. Георги Русев 
Директор на дирекция ”КОС”……………………………………….....дата………………………… 
 
Изготвил: 
Ваня Камбурова 
Старши експерт в направление УООП …………………………….….дата…………………………. 
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