РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13- РД- 321-04 от 27.05.2020 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление № КОС-21-1943/ 31.03.2020 г.
ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ
на регистрация по чл. 35, ал. 3 и на регистрационен документ № 13-РД-321-03 от 16.12.2019 г.
на
ОБЩИНА ЧИРПАН
ЕИК: 000818086
седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Чирпан, гр. Чирпан, пл.
„Съединение“ № 1
лице,

управляващо/представляващо

дружеството/едноличния

търговец

(лице

за

контакти): Ивайло Иванов Крачолов - Кмет
служ. тел.: 0416/ 99630
факс: 0416/ 96238
електронна поща: kmet@chirpan.bg

поради следните причини:
В РИОСВ - Стара Загора е постъпило и разгледано заявление с вх. № КОС- 21-1943/
31.03.2020 г. от Община Чирпан за изменение и допълнение на регистрационен документ за
извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по ЗУО.
В законоустановеният срок до общината е изпратено писмо с изх. № КОС-21-1943(1)/
14.04.2020 г., с което са указани нередовности в Заявление с вх. № КОС- 21-1943/ 31.03.2020 г.,
а именно:
Съгласно представеното от НАП удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, Община Чирпан има задължения.
В законоустановеният срок общината не е отстранила указаните нередосвности съгласно
представеното на 27.05.2020 г. от НАП удостоверение по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс
Не са отстранени нередовностите в представените документи по чл. 78, ал. 3 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 „КиПД”……………….дата:…..…….2020 г.
инж. Диана Вълканова, началник отдел КОС……..……….дата………….2020 г.
Ивилина Станева, главен юрисконсулт………………..дата……………2020 г.
Изготвил: инж. Ралица Танчева, младши експерт, УООП……..……….дата…………2020 г.
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