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УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  198 от 16.12.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за съгласие за предоставяне на сума от резервните 
средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ПАВЕЛ МАРИНОВ, j
Директор на РР ОСВ - Ж
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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 - 198 от 16.12.2022г.

от ПАВЕЛ МАРИНОВ 
Директор на РИОСВ Бургас

по чл.25, ал.7 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

Община Карнобат, като член на Регионално сдружение за управление на 
отпадъците-регион Бургас, е подала заявление по чл.25, ап.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-1935 от 
14.12.2022г. за освобождаване на 266 916 лв. (двеста шестедесст и шест хиляди и 
деветстотин и шестнадесет лева), с вкл. ДДС от натрупаните средства от отчисления по 
чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Исканите средства са за закупуване на нов автомобил (сметосъбирач) и за 
изготвяне на работен проект за „Сепарираща инсталация за битови отпадъци в гр.Карнобат“. 

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

заседание на общето събрание от 13.10.2022г.;
- договор № PVIII 153/30.09.2021г. с предмет: „Изготвяне на работен проект 

за „ Сепарираща инсталация за битови отпадъци в гр. Карнобат “
- договор № PV 404/01.12.2022г. с предмет: Доставка чрез покупка на нае 

автомобил -  сметосъбирач за нуждите на община Карнобат “
- информация по чл.25, ал.2, т.8 от Наредби та

След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и 
съгласно чл.24. ал.1. т.1 и т.2 от Наредбата, натрупаните средства от отчисления по чл.20 от 
Наредбата могат да се разходват за проектиране на нови съоръжения за оползотворяване на 
битови отпадъци, в.т.ч инсталации за сепариране и за закупуване на транспортни средства и 
транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за 
управление на отпадъците, се установи, че

искането на общината е допустим разход.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 25, ал.7 и ал.8 от Наредбата,
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РЕШИХ
давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 266 916 лв.

/ двеста шестдесет и шест хиляди деветстотин и шестнадесет лева /

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

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

ЦКБ АД -  клон Бургас, офис Карнобат 
ОБЩИНА КАРНОБАТ 
IBAN: BG08CECB979031G9563600 
BIC:CECBBGSF

Решението може да се обжалва чрез Директора на РИОСВ -  Бургас пред 
Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр.Бургас по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс в 14- дневен срок от неговото съобщаване.

Директор на РИОСВ 
ПАВЕЛ МАРИНОВ

гр. Бургас, к-с Лазур, ул. „Перущица” 67, ет.З, п.к.388 
Тел: +359 56 813205, Факс:+359 56 813 200

e-mail: riosvbs(5)unacs.bg 
www.riosvbs.com

http://www.riosvbs.com
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Относно: изразходване на част от натрупаните средства от отчисления цу^тсГчл. 20 от 
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 
обезнеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 2 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, натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от цитираната 
наредба сс разходват от общините чрез техните бюджети за проектиране, включително 
прединвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, морфологични анализи 
на отпадъците, и изг раждане на нови съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови 
и строителни отпадъци, в т.ч. инсталации за сепариране, инсталации за компостиране. 
инсталации за анаеробно разграждане, площалки за безвъзмездно предаване на разделно 
събрани отпалъци от домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен 
налзор и инвеститорски контрол на същите; както и за закупуване на съдове за разделно 
събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите но оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци), транспортни средства и транспортно-подемна техника, 
обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на отпадъците.

На заседание от 13.10.2022 г.. Общото събрание на ..Регионално сдружение за управление 
на отпадъците -  регион Бургас" даде съгласие Община Карнобат да ползва собствени 
средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от ЗУО. за закупуване на нов сметосъбирач и 
за изготвяне на работен проект сепарираща инсталация в град Карнобат.

На 12.08.2021 г. Община Карнобат обяви обществена поръчка с предмет: ..Изготвяне на 
работен проект за ..Сепарираща инсталация за битови отпалъци в гр. Карнобат" и 
упражняване на авторски налзор". В резултат на проведената поръчка, бе сключен договор за 
изпълнение с „Фрибул" ООД на обща стойност 27 600.00 (двадесет и седем хиляди и 
шестстотин) лева.

В изпълнение на задълженията си по договора, изпълнителят изготви работен проект за 
сепарираща инсталация. Проектът премина през всички съгласувателни процедури, 
изискващи се от действащото законодателство, и към настоящия момент има издалено 
Разрешение за строеж.

На 07.11.2022 г. Община Карнобат откри процедура на пряко договаряне по реда на чл. 
182. ал.1, т. 1 от ЗОП за закупуване на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване.

Закупуването на нов сметосъбирач за нуждите на общината бе предвидено да се извърши 
чрез използване на натрупаните средства от отчисленията ио чл. 20 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.

Обществената поръчка приключи с решение за избор на изпълнител.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР.

Dedal



r~l_ru~u~|

бул. “България” 12, гр. Карнобат 8400, България; 
Факс: +359 (0)559 27165

Тел: +359 (0)559 29125 
e-mail: karnobat@mail.bg

С избрания изпълнител „Булавто България" АД е сключен Договор с № PV 404 от 
01.12.2022 г. Стойността на договора е в размер на 239 316,00 лева (с думи: двеста тридесет и 
девет хиляди триста и шестнадесет) с включен ДДС.

Предвид изложеното и на основание чл. 25, 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, с настоящото отправям искане за изразяване на съгласие от 
Ваша страна за изразходване на събраните финансови средства ог банковата сметка по чл. 22 
от наредбата.

Общият размер на исканите средства е 266 916.00 (двеста шестдесет и шест хиляди 
деветстотин и шестнадесет) лева. Посочените средства са необходими за закупуване на нов 
сметосъбирач. както и за покриване на разходите на общината за изготвяне на проекта за 
изграждане на сепарираща инсталация в град Карнобат.

Моля. финансовите средства да бъдат преведени по банкова сметка на Община Карнобат, 
както следва:

IBAN BG08CECB979031G9563600
BIC CECBBGSF
Банка - ЦКБ АД, клон Бургас, офис Карнобат.

Към настоящото заявление прилагам изискуемите но чл. 25 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 документи.

Приложение:
- Протокол на ОС на „Регионално сдружение за управление на отпадъците -  регион 

Бургас" от 13.10.2022 г. -  заверено копие;
- Договор № PV111 153 от 30.09.2021 г., сключен между Община Карнобат и „Фрибул" 

ООД -  заверено копие ;
- Договор № PV 404 от 01.12.2022 г.. сключен между Община Карнобат и „Булавто 

България" АД -  заверено копие.

СТЕФКА ИВАНОВА
3АМ. КМ ЕТ НА ОБЩИЩ 
(Заповед за заместване А, 2 г. на Кмета на Община Карнобат)
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