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ДАТА
29.06.2017 г.

ДО „СТИЛИЯН- 1” ЕООД
ЕИК 200471805
ЧРЕЗ –СТИЛИЯН МИРЧЕВ КИРИЛОВ
КАТО УПРАЛЯВАЩ ДРУЖЕСТВОТО
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА:
УЛ.”ЛОМ“ № 3, БЛ.3, ВХ.“Г“, ЕТ.5, АП.63
2300, ГР. ПЕРНИК
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ.1, ВР. С ЧЛ. 61, АЛ.3 ОТ АПК
С настоящето Ви уведомяваме, че на основание § 65, ал. 3, вр.с ал.2 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр.105/2016г.), от страна на РИОСВ - Перник,
започва производство по отнемане на издаденото на „СТИЛИЯН- 1” ЕООД Решение за
дейности с отпадъци № 16-ДО-201-00 от 20.12.2013 г., с което на дружеството е
разрешено да извършва дейности по третиране обозначени с код R12 и R13 съгласно
Приложение № 2 от Допълнителните разпоредби на ЗУО, единствено на ИУМПС с код
16 01 04* (излезли от употреба превозни средства) и код 16 01 06 ––(излезли от
употреба моторни превозни средства, които не съдържат течности или други опасни
компоненти) съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
(ДВ, бр. 66/2014 г. изм. и доп. ДВ, бр. 32/2017 г.).
Предпоставка за започване на производството са следните обстоятелства:
В Държавен вестник бр. 105/2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на
Закона за управление на отпадъците. Съгласно § 65, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУО в
тримесечен срок от влизането в сила на закона – 03.01.2017 г., лицата притежаващи
разрешение по чл. 67, ал. 1 от ЗУО за дейности с ИУМПС, следва да предоставят
банкова гаранция в размер на 15 000 лв. и допълнително по 5 000 лв. за всяка площадка,
на която се извършва дейност.
От страна на „СТИЛИЯН - 1“ ЕООД не са спазени посочените изисквания.
В тримесечният срок /от 03.01.2017г. до 03.04.2017г./, дружеството не е представило в
РИОСВ-Перник изискваща се банкова гаранция за извършване на дейности с ИУМПС в
размер на 15 000 лева и допълнително 5 000 лв. за вписаната в решението площадка, с
местонахождение: област Перник, община Перник, ул.“Владайско въстание“ № 1, УПИ №
VI, поземлен имот с идентификатор 55871.513.24, кв.113 „б“ по плана на гр.Перник, с
площ 482 кв.м., съгласно чл. 69, ал. 2 от ЗУО.
Предвид правото Ви на участие в производството, на основание чл. 34, ал.3 от АПК,
определям 7 /седем/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, в който
можете да изразите становище по случая, както и да представите документи.
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