
 

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- 556- 00 от 21.06.2021 г. 
 

На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със 

заявление № КОС-21-1128/18.02.2021 г. и писмо с вх.№ КОС-21-1128(2)/19.03.2021 г.  

 
 

ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ  
 

на „БУЛ 17“ ЕООД 
 

ЕИК:.206147030 

седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора,  ул. „Генерал 

Гурко”, № 137, вх.0, ет.7, ап.21 

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

контакти): Дарина Иванова Бързакова 

служ. тел.: 0895140803 

електронна поща: bul17eood@gmail.com 

 

поради следните причини: 

 Не са отстранени нередовностите в представените документи по чл. 78, ал. 3 или 4 от 

ЗУО и/или не е предоставена изисканата информация в определения срок. 

 

В РИОСВ- Стара Загора е подадено заявление от „БУЛ 17“ ЕООД, гр. Стара Загора с вх. 

№ КОС-21-1128/18.02.2021 г. за извършване на регистрация и издаване на регистрационен 

документ за извършване дейности по третиране на отпадъци. В заявлението са посочени 

дейности по третиране: R12 - Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите  с 

кодове R1 - R11 (пресоване); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от 

дейностите с кодове от R1 - R12 и  R 9 -    Повторно рафиниране на масла или друга 

повторна употреба на масла на отпадък с код и наименование 15 02 03 (абсорбенти, филтърни 

материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите 15 02 02), в 

количество 2500 т/г., на площадка с местонахождение: гр. Стара Загора, община Стара Загора, 

ул.”Калояновско шосе” №1, УПИ № III Свежест ЕООД, планоснимачен №762, кв. 5 

”Индустриален” по плана на град Стара Загора, площ 800 кв.м. 

Към заявлението съгласно изискванията на чл. 78, ал. 3 или 4 от Закона за управление 

за отпадъците (ЗУО) са приложени:  

1. Договор за наем на недвижим имот от 28.01.2021 г. между „Свежест” ЕООД и „Бул 

17” ЕООД гр. Стара Загора. 
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 2. Копие на скица № 1892/06.08.2020 г , издадена от община Стара Загора; 

 3. Технически носител, съдържащ настоящото заявление; 

 4. Копие на преводно нареждане за платена такса за издаване на регистрационен 

документ към РИОСВ Стара Загора.  

На основание чл.78, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, с писмо на РИОСВ-

Стара Загора (с изх. № КОС-21-1128(1) от 02.03.2021г.) от „Бул 17”ЕООД,  е изискана 

допълнителна информация и отстраняване на нередовностите в срок до един месец, считано от 

05.03.2021 г. 

С вх. № КОС-21-1128(2) на 19.03.2021 г. от страна на дружеството са представени 

документи: 

1. Копие на договор от 07.03.1997 г. за продажба на „Свежест „ЕООД по реда на чл.35, т.1 от 

ЗППДОбП. 

2. Копие на скица № 15-190336-23.02.2021 г. от Служба по геодезия, картография и кадастър-

гр.Стара Загора, придружен с копие на ПУП, утвърден със Заповед № 1458/ 26.05.2011 г. 

3. Схема на помещението и разположение на машините и съоръжения. 

4. Копие на технически паспорт на линия за преработка на маслен филтърен прах. 

5. След прекратяване на  процедурата по Глава VI, раздел III oт ЗООС е издадено Решение № 

СЗ-31-ПР/2021г. от 21.05.2021г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда. 

При направена проверка от експерти на РИОСВ - Стара Загора на 01.06.2021 г., отразена в 

КП № 008922 са дадени предписания със срок на изпълнение 18.06.2021 г.   за отстраняване на 

нередовностти на територията на площадката, с местонахождение: гр. Стара Загора, община 

Стара Загора, ул.”Калояновско шосе” №1, УПИ № III Свежест ЕООД, планоснимачен №762, 

кв. 5 ”Индустриален” по плана на община Стара Загора, площ 800 кв.м., стопанисвана от „Бул 

17” ЕООД  гр. Стара Загора.  

При последващ контрол на дата 21.06.2021 г, отразен в КП № 008957 се констатира, че 

дружеството не е отстранило нередовностите в поставения срок. 

 

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

околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора  по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 

С уважение, 

 

ИВИЛИНА СТАНЕВА 

За Директор на РИОСВ–Стара Загора 

Оправомощена със Заповед № РД-08-71/12.05.2021 г. 

на Директора на РИОСВ-Стара Загора 
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