
 
 

Образец № 2 

Съгласно чл. 78, ал. 12 от ЗУО 
 

   Р Е П УБЛ И К А БЪЛ ГАР 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. Смолян 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 11-РД-363-00 от 03.12.2020 г. 

 

На основание чл. 78, ал. 12, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и във връзка със 

заявление №  КПД-06-271  от 21.09.2020 г. и писмо изх. №КПД-06-271-(3) от 02.10.2020 г. 

 
ОТКАЗВАМ РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗДАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ  

 

на „ЕКО ЮНАН ПЕЛЛЕТС“ ЕООД 

 

ЕИК: 204799240 

седалище и адрес на управлението: област София, община Столична, град София, район 

Връбница, бул. „Ломско шосе“ № 246 Г 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за 

контакти): Даниел Шумков 

служ. тел.: 0889531675 

факс: 

електронна поща: wood@younangroup.com  

поради следните причини: 

Не са отстранени нередовностите в представените документи по чл. 78, ал. 3 или 4 от 

ЗУО и/или не е предоставена изисканата информация в определения срок. 

На основание чл. 78, ал.3 от Закона за управление на отпадъците „ЕКО ЮНАН 

ПЕЛЛЕТС“ЕООД, гр.София е подало в РИОСВ-Смолян с вх. №КПД-06-271 от 21.09.2020 г., 

заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за 

извършване на дейности по третиране на отпадъци. 

С писмо изх. № КПД-06-271-(3) от 02.10.2020 г., на основание чл.78, ал.8 от ЗУО 

заявителят е уведомен, че при преглед на заявление с вх. № КПД-06-271 от  21.09.2020г., за 

извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на 

дейности по третиране на отпадъци, е установено следното:  

- в точа 1.1. не е пълна информацията за местонахождение на площадката, не е записана 

площта, като трябва да се има предвид, че освен за основаната дейност по третиране на 

отпадъци (производство на пелети) е необходимо да се осигури и площ, достатъчна за 

дейности по събирането и извозването на отпадъците.  

- в таблица 1.2 „Видът (код и наименованието), количеството, произходът на 

отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства“, не са записани правилно 

дейностите по кодове, в съответствие с приложение №2 към §1, т. 13 от Допълнителните 

разпоредби (ДР) на ЗУО; 
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- в т. II „Методи и технологии за третиране на отпадъци…“ не е посочен капацитета на 

съоръженията за третиране на отпадъците; 

- копието на договора за наем, не е придружен с акт за собственост;  

- представеното копие на скица №16635/19.11.2012 г. не е заверено от компетентният 

орган, който я издал. 

- не е представен оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от 

влязъл в сила подробен устройствен план, съгласно изискванията на чл.78, ал.4, т.5 от ЗУО; 

Уведомен е също, че е изискано от ТД на НАП – София по служебен път 

удостоверение за наличие или липсата на задължения, по чл.87, ал.11 от Данъчно - 

осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за „ЕКО ЮНАН ПЕЛЛЕТС“ЕООД, гр.София, с 

което е установено, че към 23.09.2020г. същото дружеството има задължения. За да бъде 

издаден заявеният документ, е необходимо дружеството да няма задължения. 

Предвид чл. 78, ал. 9 от ЗУО, в срок до един месец от получаване на писмото, 

заявителят следва да отстрани нередовностите и да представи допълнителната информация.  

От известие за доставяне (обратна разписка) е видно, че писмо с изх. № КПД-06-271-

(3)/02.10.2020г. е получено от дружеството на 27.10.2020г. 

При направена справка в системата за документооборот на РИОСВ-Смолян е 

установено, че „ЕКО ЮНАН ПЕЛЛЕТС“ЕООД, гр.София не е предоставило в нормативно 

определеният срок, изтичащ на 27.11.2020 г. изисканата информация с горецитираното 

писмо, от което следва, че дружествот 

 о не е отстранило нередовностите. 

 

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

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

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 

 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН: 

   

 

                                                                                               инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 
 

 

 


