
 
 

Образец № 5 

Съгласно чл. 78, ал. 12 от ЗУО 
 

   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. Смолян 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

№ 11-РД-258-04 от 16.05.2022 г. 

 

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

заявление вх. № КПД-06-91 от 25.03.2022 г. и писмо изх. №КПД-06-91-(3) от 04.04.2022 г. 

 
ОТКАЗВАМ ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ 

 

на регистрация по чл. 35, ал. 3 и на регистрационен документ № 11-РД-258-03 от 25.03.2019г. 

 

на „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД 

 

ЕИК: 203029781 

седалище и адрес на управлението: област Смолян, община Смолян, град Смолян, Северна 

промишлена зона 

лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец Красимир 

Трифонов 

лице за контакти: Николай Кольковски 

служ. тел.: 0301/ 6 09 09 

факс: 

електронна поща: n.kolykovski@areximengineering.bg 

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 „АРЕКСИМ  

ИНЖЕНЕРИНГ“  ЕАД, гр.Смолян е подало в РИОСВ-Смолян с вх. № КПД-06-91 от 

25.03.2022 г., заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ № 11-

РД-258-03 от 25.03.2019 г. за извършване на дейности по събиране и транспортиране на 

отпадъци. Към заявлението е приложено копие на свидетелство за регистрация на товарен 

автомобил с регистрационен номер СВ 4039 ТВ, копие на договор за наем от 14.03.2022г.  и 

копие на платежен документ за внесена такса - 50 лв. 

С писмо изх. № КПД-06-91-(3) от 04.04.2022 г., на основание чл.78, ал. 8 и 9 от ЗУО, 

заявителят е уведомен за установени нередовности по заявлението, както следва:  

- В точка II към консолидирания вариант на заявлението липсва транспортно средство 

МЕРЦЕДЕС с регистрационен номер СМ 3876 АТ, което е регистрирано в регистрационен 

документ №11-РД-258-03 от 25.03.2019 г.  В случай, че желаете да заличите транспортното 



 
 

средство от регистрационният документ е необходимо то да бъде записано в заявлението, 

като допълнителна точка (преди представяне на консолидирания вариант); 

- Изисканото по служебен път от орган по приходите удостоверение за наличие или 

липса на задължения, съгласно чл.87, ал.11 от ДОПК, е получено в РИОСВ-Смолян на 

01.04.2022г., от което става ясно, че дружеството „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД – 

гр.Смолян с ЕИК 203029781 има задължения; 

В писмото е посочено още, че в срок до един месец от получаване на писмото, 

заявителят следва да отстрани нередовностите, в противен случай  на основание чл.78, ал.12 

от ЗУО, РИОСВ-Смолян ще откаже да извърши регистрацията. 

От известие за доставяне (обратна разписка) е видно, че писмо с изх. № КПД-06-91-

(3)/04.04.2022г. е получено от дружеството, на 06.04.2022г. 

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

установено, че от „АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД, гр.Смолян с ЕИК 203029781 не е 

постъпвала информация, изискана с горецитираното писмо, от което следва, че не е 

отстранило нередовностите по заявлението в нормативно определеният срок, изтичащ на 

06.05.2022 г.  

За да бъде извършено изменение и/или допълнение на заявеният документ е 

необходимо дружеството да няма задължения. 

Съгласно чл.30, ал.2 от Тарифата за таксите, приета с ПМС №136/2011г., внесената 

такса не се възстановява при прекратяване на започнала процедура. 

 

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

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

Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.    
 

 

 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – СМОЛЯН: 

 

                                                                                               инж. ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА 
 

 

Съгласувал:  

К. Граховски 

Директор Диреткция „КПД“ 

  

  

 

инж. Любомир Михтарев  

Н-к отдел „КОС” 

 

Евгени Невенов 

Гл. експерт в направление „УООП“ 

 

Г. Кисьов 

Гл. юрисконсулт 

 

Изготвил:  

Милена Мочовска- гл. експерт в направление „УООП“ 


