РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13- РД- 497-00 от 14.04.2020 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявления № КОС-21-1241/ 25.02.2020 г.
ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
на

„СЕМ СПЕД 2008” ЕООД
ЕИК: 205227881
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък,
бул. „Розова долина“ № 53, ап. 2
лице, управляващо/ представляващо дружеството/ едноличния търговец (лице за
контакти): Исмаил Мустафов Узунов
служ. тел.: 0885 184 029
електронна поща: office@sem-sped-trans.eu

поради следните причини:
В РИОСВ - Стара Загора е постъпило и разгледано заявление с вх. № КОС- 21-1241/
25.02.2020 г. от фирма „Сем спед 2008” ЕООД, гр. Казанлък за извършване на регистрация и
издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране
на отпадъци.
В законоустановеният срок до дружеството е изпратено писмо с изх. № КОС-211241(1)/ 06.03.2020 г., с което са указани нередовности в подадените към заявление с вх. №
КОС- 21-1241/ 25.02.2020 г. документи, а именно: Транспортните средства по заявлението,
съгласно представените свидетелства за регистрация на МПС не са собственост на „Сем спед
2008“ ЕООД. Съгласно чл. 78 ал. 4, т. 3 от ЗУО към заявлението се прилагат заверени копия
на документи за собственост или копия на договори за наем, придружени с документи за
собственост на транспортните средства, за които се кандидатства. Към заявление вх. № КОС21-1241/ 25.02.2020 г. не са приложени договори за наем на транспортните средства, за които
се кандидатства;

В срок от 1 месец след уведомяване на дружеството за нередовностите, същите не са
отстранени - не са представени договори за наем на транспортните средства, за които се
кандидатства.
Не са отстранени нередовностите в представените документи по чл. 78, ал. 4 от ЗУО.

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.

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ-Стара Загора

Съгласували:
Христина Петрова, Директор на Дирекция „К и ПД”……………….дата:…..…….2020 г.
Изготвил: Таня Иванова, главен експерт, направление „УООП“..……….дата…………2020 г.
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