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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ гр. ХАСКОВО

Р Е Ш Е Н И Е
№ 14-ДО-191-02 от 23.04.2021г.
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-205 от 20.04.2021г.
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-191-01 от 25.11.2015г.
на
„ КОМПАС “ ЕООД
ЕИК: 126031573
седалище и адрес на управлението: област Хасково, община Димитровград,
гр. Димитровград, ул. „Л. Каравелов”, № 3.
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:
Георги Мангушев; служ. тел.:; ел. поща:

считано от 20.04.2021г.
Във връзка с прекратяването на дейността лицето, управляващо/представляващо
дружеството/едноличният търговец e задължено да предприеме следните действия, свързани
с безопасното прекратяване на дейността и/или възстановяването (рекултивацията) на
терена:
1. Площадката да се почисти от всички налични отпадъци и съдове за съхранението им,
като теренът бъде възстановен в първоначалния си вид.
2. Приетите на площадката отпадъци да се предадат за последващо третиране въз основа
на писмен договор само на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци
със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.
В срок до 20 (двадесет) дни от получаване на настоящото решение, лицето,
управляващо/представляващо дружеството /едноличният търговец 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 съответния Административен съд, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

инж. Т. Атанасова:
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите гр. Хасково

гр. Хасково 6300, ул. „Добруджа” № 14, ет.5
Тел: +35938 601632, 038 601622, 038 601621, 038 601617
e-mail: director@riosv-hs.org
www.haskovo.riosv.com

Съгласувал:
инж. М. Колева
Директор, Дирекция „КОС”
Изготвил:
Ц. Матева
Ст. експерт, Н-е „УООП”
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