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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕНОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -186 от 21.11.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за съгласие за предоставяне на сума в размер на 76 
417,75лв. от резервните средства по чл.60 от ЗУО в банковата сметката за чужди 
средства на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

Директор Pi
ПАВЕЛ МА

| ISO 9001

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

S O C O T E C  L.
и  К AS

ttAW.FMFNI

0063

http://www.riosvbs.com


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 -186 от 21.11.2022г.

от ПАВЕЛ МАРИНОВ 
Директор на РИОСВ Бургас

по чл.14, ал.1 и чл.15, ал.З 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 Сунгурларе, е подала заявление по чл.14, 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-1756 от 
10.11.2022г. за освобождаване на 76 417,75 лв. (седемдесет и шест хиляди четиристотин и 
седемнадесет лева и 75ст.), от натрупаните средства от отчисления по чл.60 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО).

Исканите средства са за биологична рекултивация на общинско депо за ТБО на 
територията на община Сунгурларе.

След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и съгласно 
чл.14, ал.1, т.З от Наредбата, според който натрупаните средства от отчисления по чл.З от 
Наредбата могат да се разходват за извършване на дейности по закриване на депото, се 
установи, че

искането на общината е допустим разход.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 15, ал.З от Наредбата,

РЕШИХ
давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 76 417,75 лв.

/ седемдесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лева и 75ст. /

от резервните средства по чл.60 от ЗУО в банковат сметката за чужди средства на РИОСВ 
Бургас, от партидата на община Сунгурларе.
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Средствата да се преведат по следната банкова бюджетна сметка на община 
Сунгурларе:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG96UNCR70003121757102
BIC:UNCRBGSF

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 -  Бургас, 
ПАВЕЛ МАРИНОВ
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1 Б Ш И Н А  С У Н Г У Р Л А Р Е
гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул.’’Георги Димитров”№2

— тел.0557475063; факс:558$; e-mai!:kmetsungurlare(2>abv.bgОбщинска Администрация [ ---- ---------—------
Сунгурларе
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ДО РЕгЙ^НАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГР.БУРГАС, УЛ. „ПЕРУЩИЦА“№67

Относно: заявление за разходване на средства по чл. 60 от ЗУО 

УВАЖАЕМИ Г-Н МАРИНОВ,
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Община Сунгурларе е собственик на общинско депо за битови отпадъци, което е 
разположено в бивше землище на с. Балабанчево и обхваща имот № 197003 и №197004. с 
площ 25.557 дка.

Със Заповед № РД-128/17.08.2015г. г. на директора на РИОСВ-Бургас е наложена 
принудителна административна мярка за спиране експлоатацията на депо за неопасни 
отпадъци Балабанчево.
През 2019 г. е сключен договор след проведена процедура по реда на ЗОГ1 с предмет: 
„Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за ГБО на територията на 
община Сунгурларе Предметът на договора включва изпълнението на техническа 
рекултивация и биологична рекултивация на депото.

Съгласно сключеният договор, срокът за изпълнение на техническата рекултивация на 
депото е изтекъл и за изпълнението е издаден Констативен акт за установяване годността за 
приемане на строежа. Към настоящия момент тече изпълнението на биологична 
рекултивация на депото.

Въз основа на Протокол №2/24.10.2022г. за приемане на извършените дейности по 
биологичната рекултивация за 2021 и 2022 г. и издадена фактура от изпълнителя, 
стойността на действително извършените дейности по биологичната рекултивация за двете 
години е 76 417 75 лв с включен ДДС.

Съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за изпълнение на 
задължението си по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото или 
на участьк или клетка от него при напи чие на необходимите условия за закриване съгласно 
наредбата по чл. 43, ал. 1 собственикът на депото подава заявление до директора на 
съответната РИОСВ за разходване на сумите от сметката по чл. 60. ал. 2, т. или 2.

Разпоредбата на чл. 14. ал. 1 ог Наредба N 7 от 19.12.201 Зг. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията конкретизира 
необходимата информация, която следва да се съдържа в искането но чл. 62 от ЗУО, с 
оглед на което представям същата, както следва:

У информация по чл. "*14. ал. 1. т. I от наредбата (информация по чл. 7. ал. 1. т. 1- 
5):

Собственик на депо: Община Сунгурларе 
БУЛСТАТ 000057250
седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларс, ул. Георги Димитров‘№2,
Акт за публична общинска собственост № 3308/27.02.2015г. и Акт за публична 

общинска собственост №3309/27.02.2015г.г. на сметище с площ 25,557 дка.
Община Сунгурларе се представлява от Кметът на общината — д-р Георги Кенов .



Контакт с Община Сунгурларе: 0557150-73. e-mail: kmetsungurlare@abv.bg
Лице за контакт Ирена Ангелова — еколог, телефон 0878915363
Няма издавано разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО.

> данни за банкова сметка (чл. 14. ал. 1. т. 2 от наредбата):
I BAN BG96UNCR70003121757102
BIC UNCRBCSF
Банка -  Уни Кредит Булбанк.

> размер на заявените средства за извършване на дейности по закриване на депо 
(чл. 14. ал. 1. т. 3 от наредбата):

76 417.75 лв (седемдесет и шест хиляди петстотин двадесет и четири лева и 10 стотинки) с 
включен ДДС

> подробна справка на размера на заявените средства (чл. 14. ал. 1. т. 4 от 
наредбата):

Заявените средства са за заплащане на изпълнителя за извършване на дейностите по 
биологична рекултивация, заложени в КСС за първата и втората година от биологичната 
рекултивация на депото.

> решение за преустановяване на експлоатация на депото (чл. 14. ал. 1, т. 5 от 
наредбата):

Заповед № РД-128/17.08.2015г на директора на РИОСВ-Бургас

Към настоящото заявление прилагам изискуемите по чл. 14, ал.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 документи, както следва:

- одобрен проект за закриване и рекул гивация на депо — на електронен носител (CD 
диск);
- разрешение за строеж — хартиен носител;
- договор за възлагане на дейности по закриване и рекултивация на депо -хартиен 
носител;

- фактура №0000000003/24.10.2022г. на ДЗЗД „БИЛДИНГ ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ 
гр.Смядово

- Протокол №2/24.10.2022г. за приемане на извършените дейности по биологичната 
рекултивация за 2021 и 2022 г.

Д -Р  ГЕОРГ1
Кмет на Община Сунгурларе 
иа

С уважение,

mailto:kmetsungurlare@abv.bg

