
 

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
 М и н и с т е р с т в о  н а  о к о л н а т а  с р е д а  и  в о д и т е  
 
 Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора 

        
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 13 - РД - 543 - 00 от 19.02.2021 г. 
 

На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със 
заявление № КОС-21-5750 от 27.11.2020 г и КОС-21-5750(2) от 16.02.2021г.  

 
 
 

ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ  
 

на „РЕКУЕСТА“ ЕООД 
 

ЕИК:.204853841 

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, град София, район 

Красно село, бул. ”Цар Борис III”№ 82, ет.7, ап.14 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти): Румяна Маринова Казанджиева 

служ. тел.: 0898 548775 

електронна поща: rumiana.kazandjieva@yahoo.com 

 
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 „РЕКУЕСТА“ ЕООД, гр. София 
с вх. № КОС-21-5750/ 27.11.2020г. за извършване на регистрация и издаване на 
регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци. В 
заявлението са посочени дейности, които ще се извършват на площадка с 
местонахождение: Гаров комплекс “Зимница“,  с. Зимница, област Ямбол, община 
Стралджа, планоснимачен № 30898.501.1, вид територия: Територия на транспорта, НТП 
За железопътна гара, спирка, площ 90 595 кв. м. по компонент 7 от приложеното Решение 
№ 2-2/ 2018 г. по ОВОС от Министерство на околната среда и водите, но липсва подробна 
информация за осъществяваните  дейности по третиране с отпадъци. 

 
Към заявлението съгласно изискванията на чл. 78, ал. 3 или 4 от Закона за 

управление за отпадъците (ЗУО) са приложени:  
1. Документ за актуално състояние на „Рекуеста” ЕООД 
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2. Заверена справка от Публичният регистър на Търговците и Брокерите на отпадъци 
3. 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- Копие от кадастралната карта на 
имот № 30898.501.1, област Ямбол, община Стралджа, с. Зимница, м.с. Зимница 

 
4. Копия от други документи към Заявлението: 
4.1. Копие на Решение № 2-2/ 2018 г. по оценка на въздействието върху околната 

среда на МОСВ. 
 
На основание чл. 78, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, с писмо на 

РИОСВ - Стара Загора с изх. № КОС-21-5750(1) от 09.12.2020 г. до „РЕКУЕСТА” ЕООД,  
е изискана допълнителна информация и отстраняване на нередовностите в срок до 
13.02.2021 г. (на основание известие Обратна разписка от ЕКОНТ, с дата на получаване 
13.01.2021 г., 13,03 часа).   

 
След направена справка на 15.02.2021 г. в деловодната система на РИОСВ - Стара 

Загора, се установи, че не са постъпили документи от ”РЕКУЕСТА” ЕООД град София,  с 
което не са спазени изискванията на чл.78, ал.8 и ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците. 

От дружеството на 16.02.2021 г. е изпратено по електронната поща на РИОСВ - Стара 
Загора, с вх. № КОС-21-5750(2) само коригирано заявление за извършване на регистрация 
и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на 
отпадъци. Не са предоставени необходимите документи, изискани с писмо № КОС-21-
5750(1) от 09.12.2020 г., в съответствие с чл. 78, ал. 4 от Закона за управление на 
отпадъците (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.    
 
 
 
 
ЗЛАТИ ХРИСТОВ 
Директор на РИОСВ-Стара Загора  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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Съгласували: 
инж. Диана Ганева:      
Началник отдел „КУОПОХВ”  
   
Ивилина Станева 
Главен юрисконсулт: 
 
Изготвил: Райна Пондева  
Старши експерт в направление УООП 

http://www.stz.riew.gov.bg/
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