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

РЕШЕНИЕ
№ 13- РД- 523-00 от 10.09.2020 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявления № КОС-21-3691/ 22.07.2020 г.
ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
на

ЕТ „ТЕРРА – ИВАНКА АТАНАСОВА”
ЕИК: 123029617
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Стара Загора, гр. Стара
Загора, ул. „Надежда“ № 17
лице, управляващо/ представляващо дружеството/ едноличния търговец (лице за
контакти): Цветан Митев Цветков
служ. тел.: 0877/ 383 344
електронна поща: terra.stz@gmail.com

поради следните причини:
В РИОСВ - Стара Загора е постъпило и разгледано заявление с вх. № КОС- 21-3691/
22.07.2020 г. от фирма ET „Терра – Иванка Атанасова”, гр. Стара Загора за извършване на
регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и
транспортиране на отпадъци.
В законоустановеният срок до ET „Терра – Иванка Атанасова” е изпратено писмо с
изх. № КОС-21-3691(1)/ 30.07.2020 г., с което са указани нередовности в Заявление с вх. №
КОС- 21-3691/ 22.07.2020 г., а именно:
Съгласно представеното от НАП удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, дружеството ET „Терра – Иванка Атанасова”, гр. Стара
Загора има задължения.

В законоустановеният срок дружеството не е отстранило указаните нередосвности
съгласно представеното на 10.09.2020 г. от НАП удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
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 „КиПД”……………..дата………………2020 г.
инж. Диана Вълканова, началник отдел КОС……..……….дата………….2020 г.
Изготвил: инж. Ралица Танчева, младши експерт, УООП……..……….дата…………2020 г.
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