РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-453-03 от 29.09.2021 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-453-02 от 14.11.2014 г.
на
„ЛЕМЕКОН” АД
ЕИК: 128008057
седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Елхово, гр. Елхово, ул «Ал.
Стамболийски» № 170
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:
Христо Костов;
служ. тел. 0478/ 88110;
факс: 0478/88115;
поради следните мотиви:
1. Дружеството „ЛЕМЕКОН” АД, притежава разрешение за дейности с отпадъци № 13-ДО-45302 от 14.11.2014 г., издадено от РИОСВ-Стара Загора за дейности с ОЧЦМ на площадка с
местонахождение: Област Елхово, община Елхово, гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 170, УПИ №
IV, кв. 1.
Съгласно изискванията на чл. 69, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),
дружеството е предоставило банкови гаранции в размер 20 000 лв. с реф. № 116DSK10008 за 15 000 лв. и
№ 116DSK10009 за 5 000 лв., издадени от „БАНКА ДСК” ЕАД, гр. София със срок на валидност на
гаранциите 28.09.2021 г., съгласно представени Промени № 3 към банковите гаранции.
В съответствие с изискванията на чл. 69, ал. 7 от ЗУО – «банковата гаранция 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». Последното
подновяване на банковите гаранции е от
В тази връзка до управителя на дружеството е дадено предписание № 143 (с Изх. № КОС-043137/09.06.2021 г.) в срок до 28.08.2021 г. да представи в РИОСВ-Стара Загора продължена или
подновена банкова гаранция. Предписанието е получено на 15.06.2021 г, видно от известието за
доставяне с № ИД PS 6000 01NWZ1 7.
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

След направена справка в деловодната система на РИОСВ-Стара Загора на дата 29.09.2019 г. на
която изтича валидността на банковата гаранция се установи, че продълженa или подновенa банковa
гаранция от дружеството „ЛЕМЕКОН” АД не е представена.

2. Във връзка с отнемането на разрешение № 13-ДО-453-02 от 14.11.2014 г. издадено
от РИОСВ-Стара Загора и прекратяването на дейността с ОЧЦМ, лицето
управляващо/представляващо дружеството да предприеме следните действия, свързани с
безопасното прекратяване на дейността:
2.1 Съхраняваните количества отпадъци на площадка № 1 с местоположение: Област Елхово, община

Елхово, гр. Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 170, УПИ № IV, кв. 1, в срок до 28.10.2021 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.

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-453-02 от 14.11.2014 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.

ИВИЛИНА СТАНЕВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

