РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-ДО-432-03 от 09.01.2018 г.
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 № 6301 от 28.12.2017 г.
ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО
на РЕШЕНИЕ № 13-ДО-432-02 от 17.02.2014 г.
на
ЕТ„ЕМИЛ УЗУНОВ-МОНАМУР”
ЕИК: 123649867
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Казанлък, с. Копринка,
ул.“Кирил и Методий“, № 1;
лице, управляващо/представляващо дружеството: Емил Боянов Узунов;
служ. тел. 04351/ 27 60; 0893360696;
факс: 04 351/ 27 60;
електронна поща: manamur_1@abv.bg
считано от 10.01.2018 г.

със следните мотиви:
По подадено заявление от ЕТ„ЕМИЛ УЗУНОВ-МОНАМУР”- притежател на
разрешение за дейности с отпадъци № 13-ДО-432-02 от 17.02.2014 г., с което заявление е
поискано прекратяване на разрешението за извършване на дейности по третиране на отпадъци.

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg

Във връзка с прекратяването на дейността лицето, управляващо/представляващо
дружеството да предприеме следните действия, свързани с безопасното прекратяване на
дейността:
1. Съхраняваните количества отпадъци на площадка № 1 с местоположение: област Стара
Загора, община Казанлък, с. Копринка, УПИ № I, кв. 77, с площ 1429, 80 кв. м. и площадка № 2
с местоположение: с. Копринка, област Стара Загора, община Казанлък, ЕКАТЕ 38563, имот №
107099, местност ” Ерликая”, с площ 4 502 кв.м. в срок до 10.02.2018 г. да бъдат предадени на
лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО или комплексно разрешително за дейности с
такива видове отпадъци, като писмено да уведоми РИОСВ-Стара Загора за извършените
действия.
2. В срок до пет дни от получаване на настоящото Решение лицето,
управляващо/представляващо дружеството да върне решение № 13-ДО-432-02 от 17.02.2014 г.,
в РИОСВ-Стара Загора.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора
Съгласувал:
Христина Петрова
Директор на Дирекция К и ПД
Изготвил:
Павлина Петкова
ст. експерт в направление УООП

