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

РЕШЕНИЕ

№ 13-РД-412-00 от 23.06.2017 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със
заявление № 2398 от 03.05.2017 г.

ОТКАЗВАМ
РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
на
”ДАМИАНА 2001” ЕООД
ЕИК: 201151402
седалище и адрес на управлението: обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, гр. Стара Загора ,
ж.к. Кольо Ганчев, завод „Кълвача”
лице, управляващо/представляващо /едноличния търговец (лице за контакти): Младен
Хрнич
служ. тел.: 0897004140;
факс: +359 42 210 048
поради следните причини:
1. Неспазване изискванията на ЗУО и/или подзаконовите нормативни актове по
прилагането му:
В РИОСВ-Стара Загора е постъпило заявление с вх. № 2398 от 03.05.2017 г. за извършване
на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране
и транспортиране на отпадъци от „Дамиана 2001” ЕООД, гр. Стара Загора. На 04.05.2017 г. на
основание чл. 78, ал. 7 от ЗУО, РИОСВ – Стара Загора e изискaла по служебен път издаването
на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2,
тел: (042) 692 200, факс: (042) 602 447,
www.stz.riew.gov.bg, mail: office@stz.riew.gov.bg

задължения. След получаване на горепосоченото удостоверение изх.№ 245331700760418 от
05.05.2017 г. се констатира наличие на задължения.
В тази връзка на основание чл. 78, ал. 8 и ал. 9 от ЗУО, с писмо изх. № КОС-19-2398 от
12.05.2017 г., изпратено до „Дамиана 2001” ЕООД, е изискано отстраняване на нередовностите
в срок до един месец. Писмото е получено на 16.05.2017 г., видно от известие за доставяне №
ИД PS 6000 011YTD T на "Български пощи" ЕАД. След проверка по документи и в деловодната
система на РИОСВ – Стара Загора е установено, че нередовностите не са отстранени в
горепосочения срок.
На 21.06.2017 г. на основание чл. 78, ал. 7 от ЗУО, РИОСВ – Стара Загора е изискала
повторно издаването по служебен път на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс за липса на задължения. След получаване на посоченото
удостоверение с изх. № 245531701040478 от 23.06.2017 г. се констатира наличие на задължения.
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.

С уважение,
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора

