РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-479-01 от 23.03.2020 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление с вх. № КОС-21-1475/09.03.2020 г.

ПРЕКРАТЯВАМ РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙСТВИЕТО
НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-479-00 от 11.10.2019 г.
на

„ЗАГОРА ЧОРАП“ АД
ЕИК: 123676362
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, общ. Стара Загора, ул. „Войвода
Стойно Черногорски” № 58
лице,

управляващо/представляващо

дружеството/

едноличния търговец

(лице за

контакти): Бора Бичаджо – Управител
е-мейл: info@zagoracorap.com
служ. тел. 042/ 645 500
считано от 23.03.2020 г.
поради следните мотиви:
По подадено заявление с вх. № КОС- 21 – 1475 от 09.03.2020 г. от „Загора Чорап“ АД,
гр. Стара Загора, ул. „Войвода Стойно Черногорски № 58 с ЕИК 123676362 - притежател на
регистрационен документ за дейности по временно съхраняване на отпадъци № 13-РД-479-00
от 11.10.2019 г., с което заявление е поискано прекратяване на регистрационния документ за
извършване на дейности с отпадъци.
С вх. № КОС-21-1680/ 18.03.2020 г. в РИОСВ-Стара Загора са представени снимки на
площадката (обособена складова площ) на дружеството и водена на площадката отчетна книга
за отпадъци по Приложение № 2 от Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични

регистри, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Войвода Стойно Черногорски № 58, имот с
идентификатори 68850.522.1805, от които е видно, че на площадката не се извършват дейности
по съхраняване на отпадъци и няма налични такива.
Във връзка с прекратяването на дейността, лицето управляващо/ представляващо
дружеството да предприеме следните действия, свързани с безопасното прекратяване на
дейността:
В срок до пет дни от получаване на настоящото Решение лицето, управляващо
/представляващо дружеството да върне решение № 13-РД-479-00 от 11.10.2019 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.

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ-Стара Загора
Съгласували:
Христина Петрова, Директор на Дирекция „К и ПД” ……………..дата………………2020 г.
инж. Диана Вълканова, Началник отдел „КОС“ ……..……….дата………….2020 г.
Изготвил: Таня Иванова, главен експерт „УООП“ ……..……….дата…………2020 г.
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