РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-363-01 от 15.07.2021 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление с вх. № КОС-21-3637/07.07.2021 г.

ПРЕКРАТЯВАМ РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙСТВИЕТО
НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-363-00 от 19.07.2016 г.
на

ОБЩИНА РАДНЕВО
ЕИК: 000817956
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Раднево, гр. Раднево, ул. ”Митьо
Станев” № 1
лице представляващо община Раднево:
д-р Теньо Желязков Тенев- Кмет на община Раднево
служ. тел.: 0417/ 8 20 72
факс: 0417/ 8 22 80
електронна поща: obshtina@radnevo.net
Лице за контакти: Елена Цветанова- гл. експерт «Екология», служебен телефон:
0417/ 8 12 54, 0899888137
електронна поща: georgiyi@abv.bg

считано от 15.07.2021 г.
поради следните причини:
По подадено заявление с вх. № КОС-21-3637/07.07.2021 г. от Община Раднево, ЕИК:
000817956, с адрес на регистрация: гр. Раднево ул. „Митьо Станев” № 1 притежател на
регистрационен документ № 13-РД-363-00 от 19.07.2016 г., за дейности по третиране R3, R12 и
R 13 на отпадък с код и наименование- 20 02 01 (биоразградими отпадъци) на площадка с

местонахождение: ПИ 61460.63.48 в землището на град Раднево, с площ 2 450 кв.м. е заявено
прекратяване на горецитирания регистрационен документ.
Във връзка с подадено Заявление с вх. № КОС-21-2814(2)/11.06.2021 г. от община
Раднево, ЕИК: 000817956, с адрес на регистрация: гр. Раднево ул. „Митьо Станев” № 1 за
издаване на разрешение за дейности по третиране на отпадъци, площадката с местонахождение:
ПИ 61460.63.48 в землището на град Раднево, с площ 2 450 кв.м, за дейности по третиране R3,
R12 и R 13 на отпадък с код и наименование- 20 02 01 (биоразградими отпадъци) е заявена като
площадка №1.
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 регистрационният документ № 13-РД-363-00 от
19.07.2016 г. на 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
Директора на РИОСВ-Стара Загора

Съгласували:
инж. Георги Русев
Директор на дирекция ”КОС”……………………………………….....дата…………………………
Таня Иванова
Началник КУОПОХВ……………………………………………….....дата…………………………
Изготвил:
Райна Пондева
Главен експерт в направление УООП …………………………..….дата………………………….
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