РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13- РД- 487- 00 от 03.01.2020 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със
заявление № КОС-21-5272 от 30.10.2019 г.
ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

на „ТРАШ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД
ЕИК:.202712347
седалище и адрес на управлението: област Сливен, община Сливен, бул. „Хаджи Димитър”,
№ 32, ет.2, ап.4
лице,

управляващо/представляващо

дружеството/едноличния

търговец

(лице

за

контакти): Иван Андреев Георгиев
служ. тел.: 0887 61 04 43
електронна поща: t.energy@abv.bg
поради следните причини:
1 Не са отстранени нередовностите в представените документи по чл. 78, ал. 3 или 4 от
ЗУО и/или не е предоставена изисканата информация в определения срок.
В РИОСВ- Стара Загора е подадено заявление от „ТРАШ ЕНЕРДЖИ“ ЕООД, гр.
Сливен с вх. № КОС-21-5272/30.10.2019 г. за извършване на регистрация и издаване на
регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци. В заявлението са
посочени дейности по третиране: R 5- рециклиране/възстановяване на други неорганични
материали на други неорганични материали на отпадък с код и наименование 100601 (шлаки от
първия и втория етап на производството) за 3000т/г., на площадка с местонахождение:
гр.Твърдица, област Сливен, община Твърдица, поземлен имот с идентификатор 721.65.362.392,
находящ се в землището на гр. Твърдица с площ 195864 кв.м. по кадастрална скица. Начин на
трайно ползване: Депо за индустриални отпадъци.
Към заявлението съгласно изискванията на чл. 78, ал. 3 или 4 от Закона за управление за
отпадъците (ЗУО) са приложени:
1. Заверено копие на документ за собственост – Постановления на НАП за възлагане на
недвижим имот с изх.номер 0658/2012/001055/ 15.09.2019г., Постановление №120 том XXVIII
рег.8263 от 04.11.2015г., издаден от Служба по вписванията

2. Документ за местоположението на площадката/площадките:
а) за площадките по чл. 38, ал. 1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка
от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителен документ, доказващ, че
площадката отговаря на изискванията на чл. 38, ал. 1;
б) за всички останали площадки - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка
от влязъл в сила подробен устройствен план, освен в случаите, когато площадката отговаря на
изискванията на чл. 38, ал. 1.- скица № 15-23009-15.01.2019 г. от Служба по геодезия,
картография и кадастър-гр.Сливен
3.Технически носител, съдържащ настоящото заявление;
4.Копия от други документи към Заявлението:
4.1. Копие на Решение №71-15 от 2001г на министъра на околната среда и водите, на
основание чл.20, ал.1, т.1 и чл.23 б, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.20, ал.3,
т.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.20, ал.3, т.1 във връзка с чл.23, ал.1, т.1 от
Наредба №4/98 за ОВОС за реализация на проект: Добив на въглища от шламохранилището на
„Лагун”ЕООД, гр.Твърдица, инвеститор „Лагун” ЕООД, гр.Твърдица.
4.2. Копие на преводно нареждане за платена такса за издаване на регистрационен
документ към РИОСВ Стара Загора
На основание чл.78, ал.8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците, с писмо на РИОСВСтара Загора с изх. № КОС-21-5272(1) от 13.11.2019г. до „Траш Енерджи”ЕООД, е изискана
допълнителна информация и отстраняване на нередовностите в срок до 20.12.2019 г. (на
основание известие за доставяне с клеймо: ИД PS 6000 01FT9D I, с дата на получаване
20.11.2019г.)
След направена справка на 23.12.2019 г. в деловодната система на РИОСВ-Стара Загора, се
установи, че не са постъпили документи от ”ТРАШ ЕНЕРДЖИ” ЕООД град Сливен, с което не
са спазени изискванията на чл.78, ал.8 и ал.9 от Закона за управление на отпадъците.
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.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора

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
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