РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-534-01 от 15.11.2018 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 № 5466 от 06.11.2018 г. и № 5466(1) от 12.11.2018 г.
ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО
на РЕШЕНИЕ № 13-ДО-534-00 от 10.01.2018 г.
на
“ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД
ЕИК: 175145548
седалище и адрес на управлението: област София-град, община Столична, гр. София, район
Средец, ул. „Ангел Кънчев” № 5, ет. 5
лице, управляващо/представляващо дружеството: Нели Николаева Младжова - Управител,
моб. 0886 722 522
служ. тел: 0886 722 522

считано от 01.12.2018 г.

със следните мотиви:
По подадено заявление от “ЛЮДОН ТРАНС“ ЕООД - притежател на разрешение за
дейности с отпадъци № 13-ДО-534-00 от 10.01.2018 г., с което заявление е поискано
прекратяване на разрешението за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

Във връзка с прекратяването на дейността лицето, управляващо/представляващо
дружеството да предприеме следните действия, свързани с безопасното прекратяване на
дейността:
1. Да се преустанови дейността по прегрупиране/препакетиране на отпадъци на Площадки
на физически и юридически лица, притежатели на отпадъци с местонахождение: частна,
кооперативна, общинска или държавна собственост, разположени на територията,
контролирана от РИОСВ - Стара Загора, с местонахождение област Стара Загора
(общини: Стралджа, Болярово, Гълъбово, Раднево, Мъглиж, Казанлък, Тунджа, Павел
баня, Братя Даскалови, Твърдица, Стара Загора), област Хасково (община Тополовград),
област Сливен (общини: Нова Загора, Твърдица, Сливен) и област Ямбол (общини:
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол).
2. В срок до пет дни от получаване на настоящото Решение лицето,
управляващо/представляващо дружеството да върне решение № 13-ДО-534-00 от
10.01.2018 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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