Образец № 5
Съгласно чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛН А И НСПЕКЦИЯ - Х АСКОВО
Р Е

Ш Е Н И Е

№ 14-ДО-237-01 от 20.04.2017г.
за прекратяване на действие на разрешение за дейности по отпадъците
На основание чл. 72, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във
връзка със заявление № О-108 от 29.03.2016 г.
П Р Е К Р А Т Я В А М

Д Е Й С Т В И Е Т О

на Решение № 14-ДО-237-00 от 27.05.2016г.
на
„Би ес ди груп“ ООД
ЕИК: ХХХХХХХХХХХХ
седалище и адрес на управлението: област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали,
ул. „Републиканска” № 65, бл. 12, вх. В, ет. 3, ап. 18
лице, представляващо дружеството: ХХХХХХХХХХХХХХХХ
служ. тел.: ХХХХХХХХХХХХ
електронна поща: biesdi@abv.bg
считано от 20.04.2017г.
Във връзка с прекратяването на дейността лицето, управляващо/ представляващо
дружеството/едноличният търговец задължено да предприеме следните действия, свързани
с безопасното прекратяване на дейността и/или възстановяването (рекултивацията) на
терена:
1. “Би ес ди груп“ ООД, да преустанови извършването на дейности по третиране на
отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), както и
дейности по разглобяване на употребявани автомобилни компоненти, с цел
получаване на части, детайли и вещества с последващото им съхранение и/или
продажба.
2. В тримесечен срок да се предприемат необходимите мерки за почистване на
площадката. Наличните на площадката отпадъци да се предадат на лица,
притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно
наредбата по чл. 3 от ЗУО, въз основа на писмен договор.
3. В 14-дневен срок от получаване на настоящето Решение, лицето, представляващо
Дружеството да върне Решение № 14-ДО-237-00/27.05.2016г., на РИОСВ-Хасково.
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.
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