РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13- РД- 471-02 от 04.03.2020 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявления № КОС-21-537/ 29.01.2020 г. и № КОС- 21-1136/20.02.2020 г.
ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ
на регистрация по чл. 35, ал. 3 и на регистрационен документ № 13-РД-471-01 от 15.11.2019 г.
на

„ЗЛАТУНА ТРАНС” ЕООД
ЕИК: 128616554
седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ж.к.
Възраждане, бл. 52, вх. Г, ет. 2, ап. 11
лице,

управляващо/представляващо

дружеството/едноличния

търговец

(лице

за

контакти): Иван Василев Димитров
служ. тел.: 0889 802 717
електронна поща: zlatunatrans@abv.bg

поради следните причини:
В РИОСВ - Стара Загора е постъпило и разгледано заявление с вх. № КОС- 21-537/
29.01.2020 г. от фирма „Златуна транс” ЕООД, гр. Ямбол за изменение и допълнение на
регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и транспортиране на
отпадъци по ЗУО.
В законоустановеният срок до дружеството е изпратено писмо с изх. № КОС-21-537(1)/
14.02.2020 г., с което са указани нередовности в Заявление с вх. № КОС- 21-537/ 29.01.2020 г., а
именно:
1. Вписаните в таблица 2 превозни средства са вече разрешени с Регистрационен
документ № 13-РД-471-01 от 15.11.2019 г. Таблица 2 се попълва само в случай на добавяне на
нова превозно средство;
2. Не е попълнен консолидираният вариант на заявлението в частта по т. 1 към т. I от
заявлението за видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за

които се кандидатства, както и т. II. Начин на транспортиране на отпадъка и модел, марка,
регистрационен номер на превозните средства.
3. Заявлението, заедно със съпътстващите го документи, удостоверяващи промяната не
са подадени на хартиен и технически носител, съгласно чл. 79, ал. 1 от ЗУО
В отговор на наше писмо с изх. № КОС-21-5373(1)/ 14.02.2020 г. на 20.02.2020 г. в
РИОСВ – Стара Загора от фирма „Златуна транс” ЕООД е постъпило Заявление с вх. № КОС21-1136/ 20.02.2020 г., след разглеждане на което е констатирано следното:
Попълнен е само консолидираният вариант на заявлението в частта по т. 1 към т. I от
заявлението за видът (кодът и наименованието), количеството и произходът на отпадъците, за
които се кандидатства, както и т. II. Начин на транспортиране на отпадъка и модел, марка,
регистрационен номер на превозните средства. Таблици 1 и 2, с които се заявяват исканите
промени не са попълнени.
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.
Изготвил: инж. Ралица Танчева, младши експерт, УООП……..……….дата…………2020 г.

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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