РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13-РД-282-01 от 25.01.2021 г.
На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление с вх. № КОС-21-142/11.01.2021 г.
ПРЕКРАТЯВАМ РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙСТВИЕТО
НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
№ 13-РД-282-00 от 10.11.2014 г.
на
„Канал Сервиз България” ЕООД

ЕИК: 203138713
седалище и адрес на управлението: област Сливен, община Нова Загора, гр. Нова Загора,
ул. „Априлов” № 1
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец: Костадин Илиев
Костадинов
служ. тел.: 0877 789 456
електронна поща: kanalserviz@abv.bg

считано от 25.01.2021 г.

поради следните мотиви:
По подадено заявление с вх. № КОС-21-142 от 11.01.2021 г. от „Канал Сервиз
България” ЕООД, град Нова Загора - притежател на регистрационен документ за дейности с
отпадъци № 13-РД-282-00 от 10.11.2014 г., с което заявление е поискано прекратяване на
регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на
отпадъци.

Във връзка с прекратяването на дейността, лицето управляващо/представляващо
дружеството да предприеме следните действия, свързани с безопасното прекратяване на
дейността:
В
срок
до
пет
дни
от
получаване
на
настоящото
Решение
лицето,
управляващо/представляващо дружеството да върне решение № 13-РД-282-00 от 10.11.2014 г.
в РИОСВ - Стара Загора.
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на
околната среда и водите или пред съответния Административен съд, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

С уважение,
ЗЛАТИ ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Стара Загора
Съгласували:
Христина Петрова
Директор дирекция „КиПД”……………………………………..дата………………..2021 г.
инж. Диана Вълканова
Началник отдел КОС……………………………...……………..дата ………………..2021 г.
Изготвил:
Ваня Камбурова, старши експерт, УООП…………….…………...дата………...…….2021 г.
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