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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНАКИЕВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  3 от 07.01.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за предоставяне на сума в размер на 317 060лв. от 
резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на 
РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста
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МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ 
№ РД - 3 от 07.01.2021г.

от ПАВЕЛ МАРИНОВ 
Директор на РИОСВ Бургас

по чл.25, ал.7 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 Созопол, е подала заявление по чл.25, ал.1 от Наредба № 7 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-1637 от 
09.12.2020г.и допълнителна информация №УО-1637(2) от 05.01.2021 г. за освобождаване на 
317 060лв. (триста и седемнадесет хиляди и шестдесет лева), с вкл. ДДС от натрупаните 
средства от отчисления но чл.64 ог ЗУО.

Исканите средства са за финансиране изграждането на площадки в гр. Созопол 
за монтаж на стационарни контейнери - подземна система и изработка и доставка на 
стационарни контейнери.

Към заявлението са приложени следните документи:
- решение на общото събрание на регионалното сдружение - протокол от 

заседание на общото събрание от 22.01.2019г.;
- протокол № 24/30.11.2021г. на Общински съвет -  Созопол, с което е прието 

Решение № 520;
- становище на РИОСВ-Бургас с изх.№ ПД-2481(1 )/13.10.2021 г.
- договор № 8 - 485/29.10.2021 г. за „Монтаж на подземни контейнери за битови 

отпадъци на територията на гр.Созопол“;
- договор № 8 - 428/03.09.2021г. за покупка на 19 бр. подземни контейнери с 

механизъм за отваряне с педал и съд с обем 1 .5т3и 23бр. с обем З т 3;
- договор № 8 - 486/29.10.2021г. за извършване на спасителни археологични 

разкопки, предшестващи ново строителство по Проект за изграждане и монтаж на подземни 
съоръжения за сметосъбиране;

- становище от Министерство на културата с изх.№СТ-84-111/23.03.2021г.;
- информация по чл.25, ал.2, т.8 от Наредбата

След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и 
съгласно чл.24, ал.1, т.2 от Наредбата, според който натрупаните средства от отчисления по 
чл.20 от Наредбата могат да се разходват за закупуване на съдове за разделно събиране на 
отпадъците, извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово
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разпространени отпадъци), 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 и размер на таксата за битови отпадъци, установих, че: 

искането на общината е допустим разход.
Съгласно представените договори, общата стойност на сделката е 317 060лв. 

(триста и седемнадесет хиляди и шейсет лева) с ДДС.
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 317 060лв.

/ триста и седемнадесет хиляди и шейсет лева/

от резервните средства по чл.64 от ЗУО в сметката на РИОСВ Бургас от партидата на 
община Созопол, като сумата от 29 900лв. по договор № 8 - 486/29.10.2021г. да се преведе от 
средствата по чл.64 от ЗУО, постъпили за 2021 г.

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

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 
ОБЩИНА СОЗОПОЛ 
IBAN: BG77CECB97903179962601 
BIC:CECBBGSF

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ — Бургас пред 
Министъра па околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Бургас по реда 
на Административнопроцесуалния к о д ек^^Д ^^Д ^вун  срок от неговото съобщаване.

Директор на РИОСВ -  Бургас ,  
ПАВЕЛ МАРИНОВ
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