
Образец № 6 

 

Съгласно чл. 75, ал. 1 от ЗУО 

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  

 Министерство  на околната среда и водите 
 Р Е Г И О Н А Л Н А  И Н С П Е К Ц И Я  -  Х А С К О В О  
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

№ 14-ДО-192-04 от 02.11.2015 г. 

за отнемане на разрешение за дейности по отпадъците 

 

 

На основание чл. 75, ал. 1, т.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), 

 

О Т Н Е М А М  
 

Разрешение № 14-ДО-192-02 от 09.07.2015 г. 

 

на 

 

“ИЛЙОС 73” ЕООД 
 

ЕИК:. 201516939 

седалище и адрес на управлението:  

област Хасково, общ. Димитровград, гр Димитровград, ж.к.”Изгрев” ул. ''Първа'', № 1 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: 

Тодор Демирев Тодоров 

служ. тел.: 0879320149 

 

поради следните причини: 

 

За период от три години „Илйос 73“ ЕООД, гр. Димитровград е извършило 

административни нарушения, за които лицето е наказвано два пъти с влязло в сила 

наказателно постановление по реда на глава шеста, раздел II от ЗУО. 

С наказателно постановление № 36/29.07.2013 год. на Директора на РИОСВ-Хасково, 

на „Илйос 73“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лв. на основание 

чл. 155, ал.1 от ЗУО във вр. чл.83 от ЗАНН  за  установено нарушение на разпоредбата на 

чл. 39, ал.7 от ЗУО.  

Наказателното постановление е връчено по надлежния ред на 08.08.2013год., 

необжалвано, влязло в законна сила на 15. 08. 2013 год. 

С наказателно постановление № 7/16.03.2015 год. на Директора на РИОСВ-Хасково, 

на „Илйос 73“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв. на основание 

чл. 135, ал.1, т.3 от ЗУО във вр. чл.83 от ЗАНН  за  установено нарушение на разпоредбата 

на чл. 135, ал.1, т.3 във вр. чл.44, ал.2 от ЗУО.  



Наказателното постановление е връчено по надлежния ред на 19.03.2015 год., 

обжалвано от Тодор Демирев Тодоров - управител на „Илйос 73“ ЕООД пред 

РС-Димитровград с жалба вх.№ АП-123(7)/23.03.2015 год.  

НП е потвърдено с Решение № 96/04.06.2015 год. по АНД № 137/2015 год. по описа на 

РС-Димитровград. 

Решението е обжалвано по реда на ЗАНН с касационна жалба вх. № АП-123(9)/25.06. 

2015 год. пред Административен съд - Хасково.  

С Решение № 215/14.10.2015 год. по КАНД 203/2015 год., Административен съд - 

Хасково потвърждава Решение № 96/04.06.2015 год. на РС-Димитровград. 

Наказателно постановление № 7/16.03.2015 год. е влязло в законна сила на 

14.10.2015 г. 

(Описват се подробно фактическите основания и доказателствата, които ги подкрепят. В 

решението се оставя само конкретната причина  за отнемането на разрешението) 

 

Във връзка с прекратяването на дейността лицето, управляващо дружеството е 

задължено в срок до 30.11.2015 год. да предприеме следните действия, свързани с 

безопасното прекратяване на дейността и/или възстановяването (рекултивацията) на 

терена: 

1. Площадките за третиране на отпадъци с местонахождение: гр. Димитровград, 

Източна Индустриална Зона, имот с идентификатор 21052.1010.265 по кадастралната 

карта на гр. Димитровград и  с. Голям извор, област Хасково, община Стамболово, 

поземлен имот № III, кв.43  по регулационния план на с. Голям извор, да се освободят от 

всички налични отпадъци и съдове за съхранението им, като терените бъдат почистени от 

отпадъци и възстановени в първоначалния си вид, съгласно Проект за крайна 

рекултивация на терени, използвани за площадки за съхраняване на черни  и цветни 

метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства. 

2. Наличните на площадките отпадъци, да се предадат за последващо третиране въз 

основа на писмен договор само на лица, притежаващи разрешение, комплексно 

разрешително или регистрация  по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност с отпадъци със 

съответния код, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 год. за класификация на отпадъците.  

 

В срок до 30.11.2015 год. лицето, управляващо/представляващо дружеството да върне 

разрешението на компетентния орган, издал решението. 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ-Хасково пред 

министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Хасково 

по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото 

съобщаване. 
 

 

 

 

 

 

инж. Д. Илиев:   

 Директор на регионална инспекция по 

 околната среда и водите – Хасково 


