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Изх.№ УО - 1046 ( з )  0 9. 09. 2021 
гр.Бургас

ДО
Г-Н ЖЕЛЬО ВАСИЛЕВ ВАРДУНСКИ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАМЕНО 
УЛ. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ № 101 
8120 ГР.КАМЕНО

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАРДУНСКИ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  100 от 09.09.2021 г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за съгласие за предоставяне на сума в размер на 34 800 лв. 
от резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на 
РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

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 
№ РД - 100 от 09.09.2021г.

от РОЗА КИРЕВА - ИВАНОВА 
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 №7 от 19 декември 
2013?. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изискани при депониране на отпадъци (Наредбата), с вх, № УО-1046 от 
11.08.2021г. за освобождаване на 34 800лв. (тридесет и четири хилили и осемстотин 
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 финансиране изготвянето на проект за обект „Техническа 
и биологична рекултивация на съществуващото общинска депо за битови отпадъци в 
Община Камено“.

Към заявлението са приложени следните документи:
- решение на Общинския съвет Камено по т.8 от дневния ред, обективирано в 

протокол № 20 от 24.06.2021г.;
- договор от 01.03.2021г. за изготвяне на работен проект: „ Техническа и 

биологична рекултивация на съществуващото общинска депо за битови отпадъци в Община 
Камено

- 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 
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,
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РЕШИХ
давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 34 800 лв. 

/тридесет и четири хиляди и осемстотин 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 пред 
Министъра на околната среда и водите т и пред Административен съд, гр. Бургас по реда 
на Административнопроцесуалнин кодекс в 14 - дневен срок от неговото съобщаване.
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Г  О БЩИНА КАМГ- : ~~1.--------------------:...........  .................... I
гр. Камено п.к. 6 i 

регистрационен индекс дата I

ОБЩИНА КАМЕНО
8120 гр. Камено, ул. „Освобождение" № 101, тел. 05515 /3008; факс 05515/2480 

e-mail: obshtina(5>kameno.bg www.kameno.bg

ДО
Г-ЖА ЗИНКА СТОЙКОВА 
И. Д. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА 
ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
ГР. БУРГАС
УЛ. ’’ПЕРУЩИЦА” № 67, ЕТ. 3

ЗАЯВЛЕНИЕ

ОТНОСНО: Използване на средствата от отчисленията по чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/ за изготвяне на работен проект за обект: „Техническа и 
биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община 
Камено“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙКОВА,

В изпълнение на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и на 
Програмата за стабилно развитие на България за периода 2014-2018 г. МОСВ възнамерява 
да подпомогне финансово местните власти за изграждане на съоръжения и инсталации за 
постигане на целите за намаляване на депонираните и увеличаване на количествата 
рециклирани и оползотворени битови отпадъци.

На територията на Община Камено има общинско депо за неопасни отпадъци, 
находящо се в ПИ с идентификатор 35883.4.133 по КККР, с начин на трайно ползване: 
„Депо за битови отпадъци (сметище)“ и ПИ с идентификатор 35883.4.132 по КККР, с начин 
на трайно ползване „Депо за битови отпадъци (сметище)“ в землището на гр. Камено.

Депото е с преустановена експлоатация, считано от 01 юни 2015 г. въз основа на 
Заповед № РД -  94/25.06.2015 г. на Директора на РИОСВ -  Бургас, поради това, че не 
отговаря на нормативните изисквания.

За депото има изготвен протокол от Междуведомствена комисия, съгласно чл. 18, ал. 2, 
т 1 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи за определяне 
размера и границите на замърсения с неопасни битови отпадъци терен, подлежащ на 
рекултивация.

http://www.kameno.bg


След решението на комисията Общината сключи договор за изготвяне на проект за 
обект: „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 
отпадъци в Община Камено“.

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

Предвид горното и на основание чл. 24, ал. 3 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., изм. и доп., бр. 7 от 
20.01.2017 г.), моля от натрупаните от Община Камено отчисления по чл. 64 от Закона за 
управление на отпадъците да ни бъде предоставена сумата, в размер на 34 800.00 /тридесет 
и четири хиляди и осемстотин/ лв. с включен ДДС, необходима за изготвяне на проект 
за обект: „Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за 
битови отпадъци в Община Камено“.

Банковата сметка на Община Камено, по която следва да се превеждат 
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 осма от дневния ред, 

обективирано в протокол № 20 от 24.06.2021 г.
2. Заверено копие от сключен договор за изготвяне на работен проект за обект: 

„Техническа и биологична рекултивация на съществуващо общинско депо за битови 
отпадъци в Община Камено“.

С уважение,

ЖЕЛЬО в а р д у н с М (  4

Кмет на община Камен*


