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РЕШЕНИЕ

№ 02 -  РД -  169 -  02 от Д/6.о*. ХоД/ f

На основание чл. 80, ал. 1, т. 1 от Закона за управление отпадъците 
заявление вх. № УО -  17 от 07.01.2021г. и вх. № УО -  17/1/

(ЗУО) и във връзка със 
от 12.01.2021г.

ПРЕКРАТЯВАМ РЕГИСТРАЦИЯТА И ДЕЙСТВИЕТО 

НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

№ 02 -  РД -  169 - 01 от 11.05.2017Г.

на „ДИ МАНС” ЕООД

ЕИК: 102924210

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Поморие, гр. Каблешково

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния 

АНТОНОВ - Управител

търговец: ДИМИТЪР

считано от 29.12.2020 г.

Гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет. 3, п.к. 388 

Тел: (+359) 56 813205, Факс: (+359) 56 813 200 

e-mail: riosvbs(5)unacs.bg 

www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com


поради следната причина:
Подадено заявление с $х. № УО -  17 от 07.01.2021 г. и вх. № УО -  17/1/ от 12.01.2021г. в 
РИОСВ-Бургас от заинтересованото лице, за прекратяване действието на регистрационен 
документ № 02-РД-169-01 от 11.05.2017г. за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци.
Във връзка с прекратяване на действието на регистрационния документ е необходимо 
управителят на дружеството да извърши следното:

- В срок до 7 дни от получаване на настоящото Решение, да върне в РИОСВ -  Бургас 
оригинала на издаденият регистрационен документ с № 02 -  РД -  169 -  00 от 17.01.201 Зг. и 
с № 02- Р Д -  169-01 бт 11.05.2017г.

- На основание чл. 44, ал. 4 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), водените от 
дружеството отчетни книги и документация за извършваните дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци да се съхраняват в срока, посочен в закона.

Решението мож!е да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Бургас по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съббгцаване.

ДИРЕКТОР НА РИОСВ -  БУР
ДЕ ОВА


