РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
Изх. № КОС- 04-951
гр.Ст.Загора, 17.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-285-01 от 15.03.2016 г.
На основание чл. 80 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление № 951 от 02.03.2016 г. от друго юридическо лице

ПРЕКРАТЯВАМ РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙСТВИЕТО
НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13 - РД- 285 -00 от 05.12.2014 г.

на
''КИРЯЗОВ СКРАП'' ЕООД
ЕИК: 202811103
седалище и адрес на управлението: гр. Айтос, ул. „Стоян Девенджиев” № 48 А
лице, управляващо/представляващо дружеството/ (лице за контакти): Тодор Георгиев
Кирязов;
служ. тел.: 0899000714
считано от 17.03.2016 г.
със следните мотиви:
В РИОСВ е постъпило заявление с вх. № 951/23.02.2016г. от
“Пластформ”ЕООД, гр. Сливен за издаване на регистрационен документ за
извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка с местоположение гр.
Сливен, кв. ,,Промишлена зона’’, УПИ № 67338.605.11.
При извършена проверка по документи в РИОСВ-Стара Загора се установи, че
горепосочената площадка фигурира в регистрационен документ, издаден на фирма
''Кирязов скрап'' ЕООД, гр. Сливен. В тази връзка до управителя на фирмата е
изпратено писмо с указания, съгласно действащата нормативна уредба по Закона за
управление на отпадъците. Официален отговор в РИОСВ-Стара Загора не получен.
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.

В РИОСВ-Стара Загора, е получено писмо с Вх. № 951/10.03.2016 г. от
ЕТ”Мечков-Иван Мечков”, гр. Сливен в качеството му на собственик на имот с
местоположение: гр. Сливен, кв. ,,Промишлена зона’’, УПИ № 67338.605.11. В
горепосоченото писмо се съдържа информация, че договора за наем с ''Кирязов
скрап'' ЕООД е прекратен, считано от 01.09.2015г. и площадката е отдадена под наем
на фирма „Пластформ”ЕООД, гр. Сливен считано от 22.02.2016 г. Копие от договора
между ЕТ”Мечков-Иван Мечков”, гр. Сливен и „Пластформ”ЕООД, гр. Сливен е
представен в РИОСВ-Стара Загора.

В срок до пет дни от получаване на настоящото Решение, лицето представляващо
дружеството да върне регистрационния документ на компетентния орган, издал решението.

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.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора

