РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора
териториален обхват - области Стара Загора, Сливен, Ямбол и община Тополовград

Изх. № КОС-21-2210
гр. Ст. Загора,17.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-457-06 от 13.05.2016 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 № 2210 от 28.04.2016г

ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО
на
РЕШЕНИЕ № 13-ДО-457-05 от 02.10.2014 г.

на
“ВЕЛТРОН” ЕООД

ЕИК: 201445286
седалище и адрес на управлението: Област София, община Столична, гр. София 1309, ул.
„Александър Стамболийски” № 205, ет.2, ап. 20, офис 201 а
лице, управляващо/представляващо дружеството: Емилия Владимирава Иванова- Управител
служебен тел.: 02/9265911; 0879222117
факс: 02/9265959

считано от 08.06.2016 г.
със следните мотиви:
По подадено в РИОСВ-Стара Загора заявление с вх. № 2210 от 28.04.2016 г. от “ВЕЛТРОН”
ЕООД, притежател на разрешение за дейности с отпадъци № 13-ДО-457-05 от 02.10.2014 г. е
поискано прекратяване действието на разрешението за третиране на отпадъци.

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg

Във връзка с прекратяването на разрешителното лицето, управляващо/представляващо
дружеството да предприеме следните действия, свързани с екологосъобразното прекратяване на
дейността:
1. В срок до 24.06.2016г. площадките, включении в Разрешителното да се освободят от
съхраняваните количества видове отпадъци и писмено да се уведоми РИОСВ- Стара Загора за
извършените действия. Площадките са следните :
Площадка № 1 с местоположение: гр. Стара Загора, , община Стара Загора, област Стара Загора,
ж. п. район, имот с идентификатор № 68850.522.5226, кв. 15 по плана на града.
Площадка № 2 с местоположение: гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора,
УПИ ІV-5203, кв. 1, имот с идентификатор № 68850.522.104 по плана на града.
2. В срок до 08.06.2016 г., лицето, управляващо/представляващо дружеството да върне
решение № 13-ДО-457-05 от 02.10.2014 г. в РИОСВ-Стара Загора.

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.
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