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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  129 от 17.08.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за предоставяне на сума в размер на 128 040 лв. от 
резервните средства по чл. 64 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на 
РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА,
И.д.Директор на РИОСВ -  Бургас 
Заповед № 419/10.05.2022г. 
на Министъра на околната среда и водите
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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 
№ РД -  129 от 17.08.2022г.

от ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА,
и.д Директор РИОСВ -  Бургас,

Заповед № 419/10.05.2022г. 
на Министъра на околната среда и водите

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 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-1289 от 
03.08.2022г. за освобождаване на 128 040 лв. (сто двадесет и осем хиляди и четиридесет 
лева), с вкл. ДДС от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО).

Исканите средства са за доставка на 1 бр. колесен челен товарач за нуждите на 
Компостиращата инсталация, изградена на територията на Регионално предприятие за 
управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, 
Несебър, Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе

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

заседание на общото събрание от 10.12.2020г.;
- договор № 93-ОП21-63/1/26.05.2022г. с предмет „Доставка по обособена 

позиция №2 на 1 бр. транспортна машина -челен товарач
- 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 от Наредбата, натрупаните средства от отчисления по чл.20 от 
Наредбата могат да се разходват за закупуване на транспортни средства и транспортно- 
подемна техника, обезпечаваща 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 128 040 лв. 

/ сто двадесет и осем хиляди и четиридесет лева /

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 
BIC:SOMBBGSF,

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.

И.д.Директор на РИОСВ -  Бургас,
ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА,
Заповед № 419/10.05.2022г. 
на Министъра на околната среда и
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8000 Бургас, ул. "Александровска" № 26 

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14 
www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg
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ДО
ИНЖ. ЗИНКА CTOI ВА
И. Д. ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ 
ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ 
УЛ. „ПЕРУЩИЦА“ 67
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Относно: Искане на средства от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО за 
изпълнение на доставка на специализирана техника челен товарач 
(кошотоварачна машина) по договори № 93-ОП 21-63(1)/26.05.2022

от ДИМИТЪР НИКОЛОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЙКОВА,

Съгласно чл. 4, т.2 и т.6 от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и 
третиране на биоразградимите отпадъци, Община Бургас, респективно Оператора 
на „ Регионално предприятие за управление на отпадъците „Братово -  Запад“ няма 
право да депонира и /или обезврежда по какъвто и да е друг начин биоразградимите 
отпадъци, в случай, че могат да се рециклират или оползотворят на територията на 
региона. Нормативната уредба ни задължава получените биоразградимите отпадъци 
от поддържането на зелени площи, паркове и градини, зелени площи от търговски 
обекти, стопанства и административни сгради да се компостират аеробно, с цел 
тяхното оползотворяване.

От друга страна използваната на Компостиращата инсталация техника е 
силно амортизирана и честите аварийни ремонти довеждат до забавяне обработката 
на биоразтградимите отпадъци с всички произтичащи от това негативи.

С цел решаване на този проблем е необходимо старата и амортизирана 
кошотоварачна машинна от телескопичен тип да бъде заменена е да бъде заменена с 
машина тип колесен челен товарач е различно прикачно оборудване на товарачната 
уредба, което може да обслужва разнообразната работа на Компостиращата 
инсталация, натоварвайки своята конструкция равномерно.

Във връзка с очевидната необходимост от доставка на упоменатата нова 
техника е подготвена и проведена обществена поръчка за закупуването й.

З А Я В Л Е Н И Е

http://www.burgas.bg
mailto:obshtina@burgas.bg


Предвид казаното, Община Бургас след проведена обществена поръчка е 
сключила договор за доставка на колесен челен товарач № 93-ОП21-63(1) 
/26.05.2022 на обща стойност 128 040 лв. е вкл. ДДС

В връзка е горното, на основание чл.24 ал.1 т.2 и т.З 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 Бургас отчисления по чл. 64 да ни бъде предоставена сумата от 128 040 
лв с вкл. ДДС, за заплащане на извършената по договора доставка.

Банковата сметка на Община Бургас, по която следва да се превеждат 
финансовите средства е:
BG28SOMB91303123996500
BIC SOMBBGSF - при Общинска банка Бургас

Приложение:
1. Решение на ОС на „Сдружение Управление на отпадъците -  регион Бургас“ 

от 10.12.2020
2. Информация за проекта;
3. Договор № 93-ОП21-63(1) /26.05.2022 за доставка на колесен челен товарач;
4. Приемо-предавателен протокол от 29.06.22г. за доставка на челен товорач.

С уважение,
д и м и т ъ р  нщсблов
Кмет на Обурша Бургас


