РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

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

РЕШЕНИЕ
№ 13 - РД - 541 - 00 от 15.02.2021 г.
На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закон за управление на отпадъците и във връзка със
заявления с вх. № КОС - 21- 6139 от 17.12.2020 г. и вх. № КОС - 21- 651 от 02.02.2021 г.
ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

НА
„ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД

ЕИК: 202963901
седалище и адрес на управлението: Област Сливен, Община Сливен, п.к. 8888,
с. Драгоданово, пл. „Демокрация” № 1
лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за
контакти): Калоян Иванов - Управител
служ. тел. + 359 876 880 095
факс: 00359 4512 9004
електронна поща: office@tig-truck.com
поради следните причини:
В РИОСВ - Стара Загора е постъпило и разгледано заявление с вх. № КОС - 21- 6139/
17.12.2020 г. от фирма „ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД, с. Драгоданово,
община Сливен, за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за
извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци. При разглеждане на
заявлението се констатираха нередовности в попълването на заявлението, заявените за
транспортиране отпадъци в таблица 1 на точка 1 са описани некоректно.
В законо - установения срок по служебен път е изискана информация за наличието или
липсата на данъчни задължения по чл. 87, ал. 11 от Данъчно - осигурителния процесуален
кодекс. Видно от полученото от Национална агенция за приходите (НАП) удостоверение,
Изх. № 205532003758704/30.12.2020 г. дружеството „ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ГРУП” ЕООД, с. Драгоданово, община Сливен има задължения.
С оглед на гореизложеното до „ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД е
изпратено писмо, изх. № КОС - 21 - 6139(1)/30.12.2020 г., с което в срок до 1 месец от
получаването му от дружеството е изискано отстраняване на нередовностите. В отговор на
писмото в РИОСВ – Стара Загора е постъпило ново коригирано Заявление с вх. № КОС - 21 651/02.02.2021 г.

Във връзка с новопостъпилото заявление в съответствие с чл.78, ал. 7 от ЗУО на
04.02.2021 г., 08.02.2021 г., както и на 15.02.2021 г. е извършена служебна справка за
наличието или липсата на задължения. Видно от представената информация, дружеството
„ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД, с ЕИК: 202963901 има данъчни
задължения.
Предвид посочените по - горе обстоятелства следва, че дружеството „ТРАНСПОРТ
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП” ЕООД не е отстранило нередовностите в предвиденото в чл.
78, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), а именно не е погасило задълженията
си към Национална агенция за приходите (НАП), което от своя страна е абсолютно и
самостоятелно условие за издаването на настоящият отказ.
Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на
околната среда и водите или пред съответният Административен съд, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

С уважение,
ЗЛАТИ ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Стара Загора
Съгласували:
Ивилина Станева
Главен юристконсулт……………………………...……….……….….дата………………....2021 г.
Диана Ганева
Началник на КУОПОХВ……………………………...……….……….дата…………………2021 г.
Изготвил: Ваня Камбурова, старши експерт, УООП…………….….дата………...………2021 г.
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