РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора
Изх. № КОС-21-865
гр. Ст. Загора, 13.03.2015 г.

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-274-01 от 13.03. 2015 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление № 865 от 04.03.2015 г.
ПРЕКРАТЯВАМ РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙСТВИЕТО
НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13 - РД- 274 - 00 от 28.07.2014 г.
на

“ТЕХНОГИПС” ЕАД

ЕИК: 175186242
седалище и адрес на управлението: Област Стара Загора, общ. Раднево, с. Ковачево,
местност „Бозалъците” № 2
лице, управляващо/представляващо дружеството: Александър Илиев МанчевИзпълнителен Директор
служ.тел.: 0885897404
факс: 042/900 511
електронна поща: a.manchev@technogips.bg

считано от 16.03.2015 г.
поради следните причини:

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143
Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail:office@stz.riew.e-gov.bg

1. По заявление на заинтересованото лице, подадено не по-късно от един месец след
преустановяване на дейността;
Във връзка с прекратяването на дейността лицето, управляващо дружеството е
задължен да предприеме следните действия, свързани с прекратяване на дейността:
Предвид представеният договор за наем от дата 30. 12.2014г. между „Техногипс”ЕАД,
с. Ковачево, обл. Стара Загора и „Индустриал Сълюшънс България”ЕООД, гр. София
следва активите на „Техногипс”ЕАД да бъдат предадени на „Индустриал Сълюшънс
България”ЕООД.
В тази връзка следва, наличните количества от неопасен отпадък с код и наименование
/ Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на
отпадъчни газове - 10 01 05/ да се притежават от „Индустриал Сълюшънс България”ЕООД
и дейностите по третиране на неопасния отпадък да се извършват от горецитираното
дружество.
В срок до пет дни от получаване на настоящото Решение, лицето представляващо
дружеството да върне регистрационния документ на компетентния орган, издал решението.
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.

РУМЯНА ДИМИТРОВА
И.Д. Директор на РИОСВ-Стара Загора
/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.2014 г.
на Министъра на околната среда и водите /

