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ДО
Г-Н ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАРДУНСКИ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  173 от 22.12.2021г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за съгласие за предоставяне на сума в размер на 167 
952лв. от резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства 
на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

ПАВЕЛ МАРИНО!
Директор РИОСВ -

С уважение,

^ " А" о ч гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица”  67, ет.З, п.к.388 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ 
№ Р Д - 173 от 22.12.2021г.

от ПАВЕЛ МАРИНОВ 
Директор на РИОСВ Бургас

по чл.25, ал.7 и ал.9 от Наредба №7 от 19 декември 201 Зг. за реда и начина 
за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани

при депониране на отпадъци

Община Камено, е подала заявление по чл.25, ал.1 от Наредба N9? от 19 декември 
2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изискани при депониране на отпадъци (Наредбата), с вх. № УО-1656 от 
14.12.2021 г. за освобождаване на 167 952,00лв. (сто шестдесет и седем хиляди 
деветстотин петдесет и два лева), с вкл. ДДС от натрупаните средства от отчисления по 
чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за 2021г., съгласно §60 от Преходни и 
Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно- 
осигурителния процесуален кодекс.

Исканите средства са за закупуване на камион за сметосъбиране и сметоизвозване 
на битови отпадъци за нуждите на Община Камено.

Към заявлението са приложени следните документи:
- решение на Общинския съвет Камено по т.2 от дневния ред, обективирано в 

протокол № 18 от 15.04.2021 г.;
- договор № 166/2021 от 26.10.2021г. с предмет: „Доставка на камион за 

сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци за нуждите на община К ачено“, заедно с 
приложена фактура №1160100349/10.11.2021г.;

- информация по чл.25, ал.2, т.8 от Наредба та
След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и 

съгласно §60 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, месечните обезпечения и 
отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни 
компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне
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и размер на таксата за битови отпадъци.
Искането на общината е допустим разход.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 25, ал.7 и ал.8 от Наредбата,

РЕШИХ
давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 167 952,00 лв.
/с то  шестдесет и седем хиляди деветстотин петдесет и два лева /

от резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ 
Бургас от партидата на община Камено.

Средствата да се преведат на община Камено по следната банкова бюджетна
сметка:

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 
ОБЩИНА КАМЕНО 
IBAN: BG94BPBI7937 31КА 225 800 
BIC:BPBIBGSF

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ -  Бургас 
Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Бургас по 
на Административнопроцесуалния кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.
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ДО
Г-Н ПАВЕЛ МАРИНОВ 
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА 
ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ВОДИТЕ 
ГР. БУРГАС
УЛ. „ПЕРУЩИЦА“ № 67, ЕТ. 3

ОБШИНА КАМЕНО
гр. Камено п.х. 8120

Регистрационен индекс и дата

2021

ЗАЯВЛЕНИЕ
1 5 . 12 . 2021

ОТНОСНО: Използване на средствата от отчисленията по чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/ за депониране на битови отпадъци за закупуване на 
транспортно средство /специализиран автомобил/, обезпечаващо функционирането на 
общинската система за управление на отпадъците

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,

Предвид амортизацията на сметосъбиращата техника и честите ремонтни дейности 
се наложи Общината да бракува специализиран автомобил за сметосъбиране и извозване 
на битовите отпадъци. В общинската системата за управление на отпадъците остават два 
специализирани автомобила, които са недостатъчни за ефективното функциониране. 
Предвид на това за обезпечаване функционирането на системата за управление на 
отпадъците е необходимо закупуване на специализирано транспортно средство за 
събиране и извозване на отпадъците.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба №  7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр.111 от 27.12.2013 г.) размерът и реда на 
отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за 
неопасни отпадъци се определя с Наредбата по чл. 43, ал. 2 от ЗУО. В съответствие с чл. 
64, ал. 2 от ЗУО целта на тези отчисления е да се намали количеството на депонираните 
отпадъци.

Съгласно чл. 24 от Наредба № 7 натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 се 
разходват от общините чрез техните бюджети за дейности определени с Наредба.

В системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на Общината се 
използват несменяеми съдове -  метални и ПВЦ контейнери тип „Бобър” с полезен обем 
1100 л и метални и ПВЦ кофи тип „Мева” с полезен обем 110 л.

За по ефективното функциониране на общинската система за управление на 
отпадъците на територията на Община Камено е необходимо закупуване на 
допълнително транспортно средство - специализиран автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване на битовите отпадъци.

http://www.kameno.bg


Проведена е процедура по ЗОП за „Доставка на камион за сметосъбиране и 
сметоизвозване на отпадъци за нуждите на Община Камено“ и е избран изпълнител за 
закупуване на специализираният автомобил на стойност 167 952.00 (сто шестдесет и 
седем хиляди деветстотин петдесет и два) лв. с включен ДДС.

В тази връзка отправям към Вас следното искане:
- на основание чл. 25 от Наредба №  7 за реда и начина на изчисляване и определяне 

на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци 
(ДВ, бр.111/2013 г., изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.), Община Камено да използва част 
от собствените финансови средства, натрупани като отчисления за депониране на битови 
отпадъци по реда на чл. 64 от ЗУО в размер на 167 952,00 /сто шестдесет и седем хиляди 
деветстотин петдесет и два/ лева с включен ДДС за разплащане на доставката 
/закупуването/ на камион за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за 
нуждите на Община Камено.

Исканите средствата са заплатени за 2021 г. по §60 от Преходни и Заключителни 
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 105 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.).

Банковата сметка на Община Камено, по която следва да се преведат 
финансовите средства е:

„ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД
IBAN № BG 94 BPBI 7937 31 КА 225 800
BIC BPBIBGSF

Приложение:
1. Заверено копие от Решение на Общински съвет Камено по точка втора от дневния 

ред, обективирано в протокол № 18 от 15.04.2021 г.
2. Заверено копие от сключен договор за доставка на камион за сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци за нуждите на Община Камено № 166/26.10.2021 г..
3. Заверени копия от фактура № 1160100349 от 10.11.2021 г..

С уважение,

ж е л ь о  в а р д у н с к и  ;

Кмет на община Камено


