РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-481-01 от 12.04.2021 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление с вх. № КОС-21-1800/24.03.2021 г.
ПРЕКРАТЯВАМ РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙСТВИЕТО
НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-481-00 от 04.11.2019 г.
на
„ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД
ЕИК: 128621398
седалище и адрес на управлението: гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол, ул”Ягода”№ 6
лице, управляващо/представляващо дружеството/: Димо Николов- Управител;
служ. тел. 0894564981;
електронна поща: info@videnov.bg
считано от 13.04.2021 г.
поради следните мотиви:
По подадено заявление с вх. № КОС-21-1800/24.03.2021 г. от „ВИДЕНОВ ГРУП” ЕООД,
гр. Ямбол - притежател на регистрационен документ за дейности с отпадъци № 13-РД-481-00
от 04.11.2019 г, с което е поискано прекратяване на регистрационен документ за дейности по
третиране на отпадъци.
Извършена е проверка на закрита площадка с идентификатор 87374.511.480.4 с площ 70
кв.м. (в общ имот УПИ XV-511.485 с идентификатор 87374.511.485), с местонахождение: гр.
Ямбол, Индустриална зона, отразена в КП № 008747 от 08.04.2021 г. с констатация, че в
помещението не се съхраняват отпадъци.

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-481-00 от 04.11.2019 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.

ЗЛАТИ ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Стара Загора
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Съгласували:
инж. Диана Вълканова, Директор Дирекция КОС…………………
Ивилина Станева,Главен юрисконсулт …………………………………………….
Изготвил:
Лина Петкова, главен експерт……………………………………..
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