
 

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 

        
 

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, 
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447, 

www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg 

РЕШЕНИЕ 
 

№  13-ДО-483-02 от 02.05.2019 г. 
 

за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците 
 

На основание чл. 75, ал. 1, т. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
 

ОТНЕМАМ 
 

Разрешение № 13-ДО-483-01 от 24.06.2013 г. 
 

на 
 

„НИКОН МЕТАЛ” ЕООД 
 
ЕИК: 126647633 

седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Димитровград, 6430 гр. 

Меричлери, ул. «Роза» № 16; 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:  

Николай Тодоров Колев; 

служ. тел. 0887 904 999; 

електронна поща:nikon_metal@abv.bg; 

 
поради следните мотиви: 
 

1. Дружеството „Никон метал” ЕООД, притежава разрешение за дейности с отпадъци 
№ 13-ДО-483-01 от 24.06.2013 г., издадено от РИОСВ-Стара Загора за дейности с ИУЕЕО и 
ОЧЦМ на площадка с местонахождение: гр. Чирпан, община Чирпан, УПИ № VI, кв. 1 с площ 
500 кв. м. 

Съгласно изискванията на чл. 69, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 
дружеството е предоставило банкова гаранция с реф. № IABG7097-L00058 в размер 15 000 лв.,  
издаденa от „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, гр. София със срок на валидност на 
гаранцията 30.04.2019 г.  

В съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците 
(обн. ДВ. Бр. 53 в сила от 13.07.2012 г.) - „банковата гаранция по ал. 2 се предоставя за 
едногодишен период, като се продължава или подновява всяка следваща година през периода 
на действие на разрешението, минимум един месец преди изтичане срока на действието й”.  

 
В тази връзка до управителя на дружеството е дадено предписание № 554 (с Изх. № 

КОС-04-6325/21.12.2018 г.) в срок до 30.03.2019 г. да представи в РИОСВ-Стара Загора 
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продължена или подновена банкова гаранция. Предписанието е получено на 28.12.2018 г, видно 
от известието за доставяне с № ИД PS 6000 01BCF5 V. 

 
След направена справка в деловодната система на РИОСВ-Стара Загора на дата 

02.05.2019 г. се установи, че продълженa или подновенa банковa гаранция от дружеството 
„Никон метал” ЕООД не е представена.  

 
2. Във връзка с отнемането на разрешение № 13-ДО-483-01 от 24.06.2013 г. издадено 

от РИОСВ-Стара Загора и прекратяването на дейността, лицето 
управляващо/представляващо дружеството да предприеме следните действия, свързани с 
безопасното прекратяване на дейността: 
  

2.1  Съхраняваните количества отпадъци на площадка № 1 с местоположение: гр. 
Чирпан, община Чирпан, УПИ № VI, кв. 1 с площ 500 кв. м. в срок до 02.06.2019 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-483-01 от 24.06.2013 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. 
 
 
ХРИСТИНА ПЕТРОВА 
За Директор на РИОСВ - Стара Загора 
/Съгл. Заповед № РД-08-192/19.11.2018 г.  
на директора на РИОСВ - Стара Загора/ 
 
 
Съгласувал: 
Диана Вълканова: 
Началник отдел КОС 
 
 
Изготвил: 
Павлина Петкова 
главен експерт в направление УООП 
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