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УВАЖ АЕМИ ГОСПОДИН ЖАБОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  200 от 16.12.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас.

Напомняме 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

Изх.№ УО- 
гр.Бургас

С уважение,

ПАВЕЛ МАРИ и& \
Директор на РИОСЕ
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ 
№ РД - 200 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 изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани

при депониране нп отпадъци

Община Средец, 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), е вх. № УО-1936 от 
14.12.2022г. за освобождаване на 160 920 лв. (сто и шестедесет хиляди деветстотин и 
двадесет лева), с вкл. ДДС от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО.

Исканите средства са за закупуване на специализирани автомобили за 
сметосъбиране и сметоизвозване, за нуждите на община Средец и за изработване на 
„Програма за управление на отпадъците на община Средец за периода 2021-2028г“.

Към заявлението са приложени следните документи:
- препис-извлечение от решение №299 от 28.04.2021г. на общинския съвет на 

община Средец;
- решение на общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците-регион Бургас“- протокол от заседание на общото събрание от 01.12.2022г.;
- възлагателно писмо на „ВАНГ“ЕООД
- решение на общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците-регион Бургас“- протокол от заседание на общото събрание от 13.10.2022г.;
- договор № ZOP 20/12.12.2022г. с предмет „Доставка на специализиран 

автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и употребяван товарен 
автомобил/контейнеровоз/“

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

съгласно чл.24, ал. 1, т.2 и т.7 от Наредбата, натрупаните средства от отчисления по чл.20 от 
Наредбата могат да се разходват за закупуване на транспортни средства, обезпечаващи 
функционирането на общинските системи за управление на отпадъците и за изготвяне на
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ОТНОСТНО: Изразходване на част от натрупаните средства от отчисленията по 
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

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците- 
регион Бургас” със свое Решение от 08.06.2022 г., дава съгласие Община Средец да 
ползва собствени средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от ЗУО, за

• Доставка на специализирани автомобили за сметосъбиране и 
сметоизвозване за нуждите на община Средец.

• Изработка на „Програма за управление на отпадъците на община Средец 
за периода 2021-2028г“.

Община Средец в качеството си на купувач, на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от 
ЗОП е подписала договор за „Доставка на специализирани автомобили за 
сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Средец“ № ZOP 20 / 2022г. на 
обща стойност 149 160,00 лв. с включен ДДС е „АУРЕУС ИНВЕСТ“ ЕООД -  
гр. Несебър.

Възлагателно писмо с „ВАНГ“ ЕООД за изработка на „Програма за управление 
на отпадъците на община Средец за периода 2021-2028г“, на стойност 11 760,00лв с 
включен ДДС.

За финансирането на проекта се предвижда използването на собствени средства, 
натрупани от общините като отчисления по реда на чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците.

Предвид горното, на основание чл.24 ал.1 т.4 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, моля от натрупаните от Община 
Средец отчисления по чл. 64 да ни бъде предоставена горепосочената сума.
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Ч ?  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Банковата сметка на Община Средец, по която следва да се превеждат 

финансовите средства е:
IBAN: BG 46 BPBI 7937 31 47649600 
BIC: BPBIBGSF

Приложение:
1. Решение № 299 на ОбС Средец от 28.04.2022 -  копие;
2. Решение от 01.12.2022 г. на „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците-регион Бургас” - копие;
3. Решение от 13.10.2022 г. на „Регионално сдружение за управление на 

отпадъците-регион Бургас” - копие;
4. Възлагателно писмо до „ВАНГ“ ЕООД -  копие;
5. Договор № ZOP 20 / 2022г. с „АУРЕУС ИНВЕСТ“ ЕООД -  гр.Несебър - 

копие.

С уважение,

ИЙЖ. ИВАН ЖА
Кмет на Община •
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