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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 02 - ДО - 454 - 02 ....

за прекратяване действието на разрешение за дейности по отпадъците

На основание чл.72, ал.З, т.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление № УО -  1277/ 01.10.2019г.

ПРЕКРАТЯВАМ ДЕЙСТВИЕТО

на РЕШЕНИЕ № 02 -  ДО -  454 - 01 от 15.11.2016г.

на „ХЕФ ТИ М ЕТАЛС” ЕООД

ЕИК: 202211464

седалище и адрес на управлението: област София (столица), община Столична, гр. София

1618, район „Витоша”, ж.к. „Бояна”, ул. „Маринковица” № 2Б

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:

Филип Митков Георгиев -  Управител,

лице за контакти: Валери Василев, телефон 0884 000 409

служ. тел.:02/46 66 995, 02/46 66 999

електронна поща: office@nadin.bg

считано от 16.10.2019г.

Във връзка с прекратяването на дейността, лицето управляващо /представляващо 
дружеството е задължено да предприеме следните действия, свързани с безопасното 
ликвидиране на дейността и/или възстановяване /рекултивация на терена:

1. На основание чл. 44, ал. 3 и ал. 4 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО), 
водените от дружеството отчетни книги за извършваните дейности по третиране на отпадъци

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

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

e-mail: riosvbsfSunacs.bg 

www.riosvbs.com
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да се предадат в съответната община по местонахождение на площадката (Община Бургас) за 
съхраняване в сроковете, посочени в закона.

В срок до седем дни от получаване на настоящото решение оригиналите на издадените 
от компетентния орган Решение № 02 -  ДО -  454 -  00 от 11.10.201 Зг. и Решение № 02 -  ДО 
-  454 - 01 от 15.11.2016г., да бъдат върнати в РИОСВ-Бургас, чрез завеждане от деловодството 
на инспекцията.

Решението на директора на РИОСВ, гр. 
министъра на околната среда и водите по реда 
кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

Бургас може да се обжалва пред 
на Административнопроцесуал|1 пя

ДИРЕКТОР НА РИОСВ
ИН АСОВА
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