РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13 – РД – 158 - 02 от 27.05.2021 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ
на

ЕТ „Антония–Тонка Пенева“
ЕИК: 838120613
седалище и адрес на управлението: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Ямболска
комуна“ № 50
лице, управляващо/ представляващо дружеството/ едноличния търговец (лице за
контакти): Тонка Петкова Пенева
служ. тел.: 046/ 633 744
електронна поща: antoniq1960@abv.bg

поради следните причини:
В Националната информационна система за отпадъци е постъпило и разгледано
заявление от фирма ET „Антония-Тонка Пенева”, гр. Ямбол за изменение и/или допълнение
на регистрационен документ № 13-РД-158-01 от 23.09.2015 г. за извършване на дейности по
събиране и транспортиране на отпадъци.
На основание чл. 78, ал. 7 от ЗУО по служебен път е направена справка за издаване на
удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Видно от
получената информация се констатира, че към 27.04.2021 г. и към 17.05.2021 г. ET „АнтонияТонка Пенева”, гр. Ямбол, с ЕИК: 838120613 има данъчни задължения.
Предвид установените нередовности в законоустановения срок, заявлението за
изменение и допълнение е върнато за корекция до ET „Антония-Тонка Пенева”, гр. Ямбол
чрез Националната информационна система за отпадъци.

От повторно направена справка по служебен път на 27.05.2021 г. за липса на
задължения към НАП се установи, че „ET „Антония-Тонка Пенева”, гр. Ямбол не е
отстранило нередовностите в предвидения в чл. 78, ал. 9 от ЗУО срок, а именно не са погасени
задълженията към Национална агенция за приходите (НАП), което от своя страна е абсолютно
и самостоятелно условие за издаването на настоящия отказ.
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.

С уважение,
ЗЛАТИ ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Стара Загора

Съгласували:
инж. Диана Вълканова, Директор на дирекция „КОС“..………………дата……………. 2021 г.
Таня Иванова, Началник отдел, „КУОПОХВ“..………………дата…………….….…. 2021 г.
Изготвил:
Кристина Каратенева, младши експерт, ''УООП''………………дата……………2021 г.
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