
 
 

 
 

   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 гр.     Стара Загора 

 

 

Изх. № КОС-21- 4186 

гр. Стара Загора, 20.01.2015г. 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 13-РД-291-00 от 20.01.2015 г. 

 

На основание чл. 78, ал. 10,т. 1 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със 

заявление № 4186 от18.12.2014 г.  

 
ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ  

 

на ЕТ”ГАТЕНА - ГАНЬО НАНЧЕВ” 

 

ЕИК:123163413 

седалище и адрес на управлението: област Стара Загора, община Казанлък, гр. Казанлък, 

6100 ул. «Генерал Скобелев» No 28, вх. Б, ап. 16 

лице, управляващо/представляващо /едноличния търговец (лице за контакти): Ганьо 

Тенев Нанчев 

служ. тел.: 0887838122  

поради следните причини: 

 

1. Неспазване изискванията на ЗУО и/или подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му:   

В РИОСВ-Стара Загора е постъпило заявление с Вх. № 4186 от 18.12.2014г. за 

извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за третиране на 

неопасни отпадъци с кодове и наименование 12 01 05- стърготини, стружки и изрезки от 

пластмаса; 15 01 01- хартиени и картонени опаковки; 15 01 02-пластмасови опаковки; 15 01 

07- стъклени опаковки и 20 01 39 - пластмаси от ЕТ” Гатена- Ганьо Хахчев”, гр. Казанлък 

за обект с местоположение: гр. Казанлък, УПИ I, кв. 256, където е предвидено съхранение и 

третиране (сортиране и пресоване) на отпадъци.  

Съгласно предоставената информация съпътстваща завлението по чл. 78, ал. 3, както 

следва:  

- Удостоверение № 522 от 17.11.2014г издадено от Община Казанлък, удостоверяващо, 

че  недвижимият имот „Павилион- магазин за хранителни стоки” в кв. 256, УПИ I  e с 

отреждане „жилищно строителство и комплексно обществено обслужване” и съгласно 

действащия ОУП на гр. Казанлък попада на територия с преобладаващо жилищно 

застрояване. 

- Актуална скица № 1691 от 24.10.2014г. за  имот „Павилион- магазин за хранителни 

стоки”  
 

гр. Стара Загора 6000, ул. Стара планина №2, ПК 143 
 

Тел: (042) 692 200, Факс: (042) 602 447, Интернет: www.stz.riew.e-gov.bg, mail: office@stz.riew.e-gov.bg 
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Предвид гореизложеното следва, че имотът площадката не отговаря на изискванията на 

чл. 3, ал. 1, и чл. 9 от Наредба № 7/ 24.08.2004г. за изискванията на които трябва да отговарят 

площадките за третиране на отпадъци. Действащия ПУП, одобрен със Заповед РД-02-14-

192/87 г., за горепосоченият обект с местоположение: гр. Казанлък, УПИ I, кв. 256 е с 

конкретно предназначение „Павилион-магазин за хранителни стоки” на територия отредена 

за жилищно строителство и комплексно обществено обслужване и попада  на  територия  с 

преобладаващо жилищно застрояване, което не предполага издаване на документ за 

дейности по съхранение и третиране на отпадъци по Закона за управление на отпадъците ( 

обн. ДВ. Бр. 53/ 13. 07.2012г.). 

 

 

 

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на 

околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Стара Загора по реда на 

административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 

 

 
РУМЯНА ДИМИТРОВА 

 

 
И.Д. Директор на РИОСВ-Стара Загора 

/Съгл. Заповед № РД-983/22.12.2014 г.  

на Министъра на околната среда и водите / 


