
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

РЕШЕНИЕ

№ 02 -  Р Д -  211 -  01 от 03.12.2020 г.

На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка 
със заявление № УО -  1407 от 28.10.2020 г. и информация за наличие или липса на 

задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК изх.№ 025532003269254/30.10.2020г. от НАП ТД Бургас

на регистрация по чл. 35, ал. 3 и на регистрационен документ № 02 -  РД -  211 -  00 от 
12.04.2013 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

ЕИК: 200058543

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

лице, управллващо/представляващо дружеството ( лице за контакт): МЮМЮН

поради следната причина:

Не са отстранени нередовностите в представените документи по чл. 78, ал. 3 от ЗУО и 
не е предоставена изисканата информация с писмо Изх. № УО-1407(1) от 03.11.2020 г. на 
РИОСВ -  Бургас в определения срок.

„Ситамекс Гардънс“ ООД е внесло в РИОСВ -  гр. Бургас заявление за изменение и/или 
допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по събиране и 
транспортиране на отпадъци с Вх. № УО-1407 от 28.10.2020 г. Съгласно изискванията чл. 78, 
ал. 7 от Закона за управление на отпадъците е изискано по служебен път издаването на

ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ

на „СИТАМЕКС ГАРДЪНС“ ООД

ЮМЕРОВ - управител

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200 

e-mail: riosvbsOunacs.bg 
www.riosvbs.com

ообз

http://www.riosvbs.com


удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на 
задължения.

От Удостоверение с изх. № 025532003269254/30.10.2020 г. от Националната Агенция 
по приходите, Териториална Дирекция Бургас, Офис Бургас за наличието или липсата на 
задължения по чл. 87, ал. 11 от ДОПК е видно, че дружеството има задължения, актуални 
към 30.10.2020 г.

В подаденото в РИОСВ - Бургас заявление за изменение и/или допълнение на 
регистрационен документ не е описан консолидирания вариант.

С писмо № УО - 1407(1) от 28.10.2020 г. на РИОСВ -  Бургас е изискала отстраняване 
на нередовностите. В определения с чл. 78, ал. 9 от Закон за управление на отпадъците срок, 
дружеството не е отстранило нередовностите.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ-Бургас 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.

С уважение,


