
Р ЕП УБЛ ИК А БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ -  гр. БУРГАС

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  РД -  545 -  00 от 23.06.2020г.

На основание чл. 78, ал. 12, т.2 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със
заявление № УО -  513 от 27.04.2021 год.,

ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА

ОТПАДЪЦИ

НА „СПРИНГ СТРОЙ” ЕООД

ЕИК: 205560909

седалище и адрес на управлението: област Бургас, община Бургас,

електронна поща: springgrup@gmail.com 

поради следната причина :

Неотстраняване на нередовностите в представените документи

„СПРИНГ СТРОЙ“ ЕООД е внесло в РИОСВ -  Бургас заявление за извършване на 

регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране 

и транспортиране на отпадъци с Вх. № УО -  513 от 27.04.2021г.

Съгласно изискванията чл. 78, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците, по служебен 

път е изискано издаването на удостоверение по чл. 87. ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс за липса на задължения.

От Удостоверение с изх. № 025532101765537/11.05.2021г. от Националната Агенция по 

приходите, Териториална Дирекция Бургас, Офис Бургас за наличието или липсата на

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния

търговец (лице за контакти): Маринела Засилева
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задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК е видно, че дружеството има задължения, актуални 

към 11.05.2021г.

С писмо с изх.№ УО-513(1) от 11.05.2021 г. РИОСВ-Бургас е поискала в срока предвиден 

по чл.78, ал.9 от ЗУО да се отстрани посочената нередовност, да се заплати дължимата такса 

и да се предостави заявлението на технически носител. Същото не е извършено в 

законоустановения срок.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 
околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

инж. ЗИНКА СТОЙКС
и.д. Директор РИОСВ 
Заповед № 840/23.06.20 
на Министъра на окол 

и водите
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