
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство  на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх.№ УО -  
гр.Бургас 1 6 - и -  т

до
Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС 
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 26 
8000 ГР. БУРГАС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  199 от 16.12.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за предоставяне на сума в размер на 2 174 037,83 лв. от 
резервните средства по чл. 64 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на 
РИОСВ Бургас.

Напоушяме Ви, че неплатените суми по чл.60 и чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците за депонираните отпадъци през 2021г. са дължими и 
следва да бъдат внесени по сметката за чужди средства на РИОСВ-Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

1 '
ПАВЕЛ МАРИНОВ, 7d i
Директор на РИОСВ -  jiy Л !л v у
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Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство  на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ 
№ Р Д -  199 от 16.12.2022г.

от ПАВЕЛ МАРИНОВ,
Директор РИОСВ -  Бургас

по чл.25, ал.7 и ал.8 от Наредба № 7 от 19 декември 201 Зг. за реда и начина 
за изчистване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани

при депониране на отпадъци

Община Бургас, 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-1892 от 
07.12.2022г. и допълнителна информация с вх.№ УО-1892(1) от 16.12.2022г. за 
освобождаване на 2 174 037,83 лв. (два милиона сто седемдесет и четири хиляди и 
тридесет и седем лева и 83ст), с вкл. ДДС от натрупаните средства от отчисления по 
чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Исканите средства са за доплащане на дейности, извършени от „Нелсен чистота“
Към заявлението са приложени следните документи:

- решение на общото събрание на регионалното сдружение - протокол от 
заседание на общото събрание;

- препис-извлечение от Протокол №36 от взети решения на заседание №36 на 
общински съвет Бургас от дата 07.04.2022г.

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

съгласно съгласно §60, ал.1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се установи, че 

искането на общината е допустим разход.

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

РЕШИХ
давах' съгласие за предоставяне на сума в размер на 2 174 037,83 лв.

/ два милиона сто седемдесет и четири хиляди и тридесет и седем лева и 83ст. /
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от резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ 
Бургас от партидата на община Бургас.

Средствата да се преведат по следната банкова бюджетна сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА БУРГАС 
ОБЩИНА БУРГАС 
IBAN: BG28SOMB91303123996500 
B1C:S0MBBGSF,

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ -  Бургас 
Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Бургас по 
на Административнопроцесуалиия кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.
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7/пт т т .
ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул. "Александровска” № 26 

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 
wyyw Би  rgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg

Регионална инспекция по 
Околна среда и водите

В 20 г

0 7. 12 . 2022
ЗА - со ' .

Ш
-И ПАВЕЛ МАРИНОВ 

ДИРЕКТОР НА РИОСВ- БУРГАС

)
Относно: Искане на средства от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО, 
във връзка със заплащ ане на услуги по поддържане на чистотата на 
територията на О бщ ина Бургас.

З А Я В Л Е Н И Е

от ДИ М И ТЪ Р Н И КОЛОВ -  КМ ЕТ НА О БЩ И Н А БУРГАС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ ,

Община Бургас е възложила чрез договор дейностите но 
сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване на територията на общината по обособени райони след 
проведена процедура по ЗОП на „Нелсен- чистота“ ЕООД, съобразно 
действащото законодателство и европейски стандарти и практики.

Съгласно чл.66. ал.1 ог ЗМДТ Общинският съвет- Бургас е одобрил 
План-сметка за необходимите разходи във връзка с извършване на дейностите по 
събиране, извозване, третиране и обезвреждане на отпадъци в депа или други 
съоръжения, както и за поддържане на чистотата на територии за обществено 
ползване, част от които се извършват от „Нелсен- чистота“ ЕООД.

В та ти връзка за дейности но сметосъбиране, сметоизвозване и за 
поддържане на чистотата, извършвани от „Нелсен- чистота“ ЕООД, за 2022г са 
одобрените средства са в размер на 15 408 459лв.

В резултат на редица фактори през 2022г. в т.ч. продължила две години 
пандемия от Коронавирус, драстично нарастване на цените на горивата спрямо 
датата на сключване на договора през 2019г. , както и увеличение на 
минималната работна заплата с 39.2 % за същия период, доведоха до
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невъзможност ..Нелсен- чистота“ ЕООД да осъществява своята дейност по 
приетите през 2019г. цени на съответните услуги.

Предвид създалата се ситуация Възложителят със Заповед 
2145/05.07.2022г. е назначил комисия, която да разгледа и прецени 
законосъобразността и целесъобразността и да се произнесе със становище по 
постъпилото искане от „Нелсен -  чистота“ ЕООД за промяна на единичните 
цени на отделни дейности но договора.

В резултат на направените детайлни анализи и след нанесени корекции в 
предложените калкулации, Възложителят е сключил допълнително 
споразумение № 93-ОП 18-65(24)/10.08.2022, към договор № 93-01118-
65(6)/04.04.2019 , за актуализиране на единичните цени на услугите извършвани 
от „Нелсен-чистота"ЕООД, което влиза в сила от датата на подписването му и 
извършените след тази дата услуги се остойностяват но актуализирани цени.

Приетите актуализирани цени на услугите естествено доведоха до 
увеличение на месечните разходи за извършваните услуги по поддържане на 
чистота на ,.Нелсен-чистота"ЕООД и изчерпване на средствата но одобрената 
план-сметка почти два месеца по -рано от планираното.

Във врьзка е горното и на основание приетите изменения е § 60. (1) в 
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещ 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при ползването на отчисленията по 
чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. и 2022 г.. считано от 01.01.2022 г.. както и във 
връзка е взето от ОС Бургас Решение на заседание №36 от 07.04.2022г. но 
Проект на бюджет за 2022г. т.54„ моля от натрупаните от Община Бургас 
отчисления по чл. 64 на ЗУО да ни бъдат предоставени недостигащите по -  
план -сметката за 2022г. средства за разплащане на извършените от „Нелсен -  
чистота“ услуги по поддържане на чистотата през 2022г.

Н едостигът от средства за услуги извърш ени от „Нелсен -  
чистота“ЕООД е както следва:

План-сметка 
за услуги 
извършвани 
от „Нелсен 
чистота“ 
ЕООД през 
2022г.

И шърш. 
разходи за 
периода 
01.01.2022- 
30.09.20221.

остатък Фактури за 
извършени 
разходи за 
периода 
01.10.2022- 
30.11.20221

Извършени 
разходи но 
фактури

Недостиг от 
средства

л в . Л В . Л В . л в . Л В .
15 408 459 13 883 569 1 524 890

№■0000401942/04.11.22 607 260,91
ДДС към фактура 
№0000401942/04.11.22

121 452,18

№0000401943/04.11.22 1 180 332,36
№0000401992/02.12.22 603 295,23
ДДС към фактура 
№0000401992/02.12.22

120 659,05

№0000401993/02.12.22
1 065 928.1

Общо разходи за периода 01.10.2022-30.11.2022г 3 698 927, 83 -2 174 037,83



невъзможност „Нелсен- чистота“ ЕООД да осъществява своята дейност по 
приетите през 2019г. цени на съответните услуги.

Предвид създалата се ситуация Възложителят със Заповед 
2145/05.07.2022г. е назначил комисия, която да разгледа и прецени 
законосъобразността и целесъобразността и да се произнесе със становище по 
постъпилото искане от „Нелсен -  чистота" ЕООД за промяна на единичните 
цени на отделни дейности по договора.

В резултат на направените детайлни анализи и след нанесени корекции в 
предложените калкулации, Възложителят е сключил допълнително 
споразумение № 93-ОП 18-65(24)/Ю .08.2022, към договор № 93-01118-
65(6)/04.04.2019 , за актуализиране на единичните цени на услугите извършвани 
от „Нелсен-чистота“ЕООД, което влиза в сила от датата на подписването му и 
извършените след тази дата услуги се остойностяват по актуализирани цени.

Приетите актуализирани цени на услугите естествено доведоха до 
увеличение на месечните разходи за извършваните услуги по поддържане на 
чистота на ,.Нелсен-чистота"ЕООД и изчерпване на средствата по одобрената 
план-сметка почти два месеца по -рано от планираното.

Във връзка с горното и на основание приетите изменения с § 60. (1) в 
Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещ 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) при ползването на отчисленията но 
чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2021 г. и 2022 г„ считано от 01.01.2022 г., както и във 
връзка с взето от ОС Ьургас Решение на заседание № 36 от 07.04.2022г. по 
Проект на бюджет за 2022г. т.54„ моля от натрупаните от Община Бургас 
отчисления по чл. 6*4 на ЗУО да ни бъдат предоставени недостигащите по -  
план -сметката за 2022г. средства за разплащане на извършените от „Нелсен -  
чистота'4 услуги по поддържане на чистотата през 2022г.

Н едостигът от средства за услуги извърш ени от „Нелсен 
чистота“ЕООД е както следва:

План-сметка 
за услуги 
извършвани 
от „Нелсен 
чистота“ 
ЕООД през 
2022г.

Извърш. 
разходи за 
периода 
01.01.2022- 
30.09.2022г.

остатък Фактури за 
извършени 
разходи за 
периода 
01.10.2022- 
30.11.2022г

Извършени 
разходи по 
фактури

Недостиг от 
средства

лв. Л В. Л В . ЛВ . Л В .
15 408 459 13 883 569 1 524 890

№0000401942/04.11.22 607 260,91
ДДС към фактура 
№0000401942/04.11.22

121 452,18

.N'•.*0000401943/04.11.22 1 180 332.36
№0000401992/02.12.22 603 295,23
ДДС към фаюура 
№0000401992/02.12.22

120 659,05

№0000401993/02.12.22
1 065 928.1

Обшо разходи за периода 01.10.2022-30.11.2022г 3 698 927, 83 -2 174 037,83



Общо недостигът от средства за разплащане на услуги извършени с ..Нелсен- 
чистота'‘ЕО()Д - към 30.11.2022г .. възлиза на 2 174 0 3 7 ,8 3 л в .

Н едостигащ ите средства за разплащ ане на дейности извършени от 
„Нелсен чистота „ ЕООД за месец декември ще бъдат заявени с отделно 
заявление след приклю чване на отчетния период.

Банковата сметка на Община Бургас, по която следва да бъдат преведени 
исканите финансовите средства е:
BG 28SOM B91303123996500
BIC SOM BBGSF - при Общинска банка Бургас

Приложение:
1. Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, 

касаещ Закона за управление на отпадъците (ЗУО) § 60. (1);
2. Решение на заседание № 36 от 07.04.2022г. по 11роект на бюджет за 

2022г. т.54.:
3. Заповед № 2145/05.07.2022г. за разглеждане на мотивирано искане за 

промяна на единичните цени на услуги :
4. Допълнително споразумение за промяна на цените № 93-01118- 

65(24), 10.08.2022]
5. Фактури за извършени дейности от "Нелсен -чистота" ЕООД за периода 

01.10.2022-30.11.2022:
№0000401942/04.11.22: №0000401943/04.11.22;
№0000401992/02.12.22; №0000401993/02.12.22

С уважение,

ДИ М И ТЪ Р Н И КО Л О В
Кмет на Общ ина Бургас


