
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

Изх.№ УО -1861 (>) о 9 '12' 2022 
гр.Бургас

до
Г-Н ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ 
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 12 
8400 ГР. КАРНОБАТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  196 от 09.12.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за съгласие за предоставяне на сума от резервните 
средства по чл.60 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ПАВЕЛ МАРИНОВ,
Директор на РИОСВ -

(01
SOCOTEC

$
U K A S

0063

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

e-mail: riosvbsOunacs.be 
www.riosvbs.com

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 -196 от 09.12.2022г.

от ПАВЕЛ МАРИНОВ,
Директор РИОСВ -  Бургас

по чл.14, ал.1 и чл.15, ал.З 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, е подала заявление по чл.14, ал.1 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 (Наредбата), с вх. № УО-1861 от 
30.11.2022г. за освобождаване на 19 380 лв. (деветнадесет хиляди триста и осемдесет 
лв.), от натрупаните средства от отчисления по чл.60 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО).

Исканите средства са за финансиране на дейности по закриване и 
следексплоатационни грижи за общинско депо за битови отпадъци на територията на 
община Карнобат:

А- За осъществяване на авторски надзор - сумата от 10 380 лв. с включен ДДС;
I- За упражняване на строителен надзор -  сумата от 9 000 лв. с включен ДДС.

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 19 380 лв.

/ деветнадесет хиляди триста и осемдесет лв. /

от резервните средства по чл.60 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:

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@unacs.bg 
www.riosvbs.com

mailto:riosvbs@unacs.bg
http://www.riosvbs.com


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 Административнопроцесуачния 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@unacs.be 
www.riosvbs.com

mailto:riosvbs@unacs.be
http://www.riosvbs.com
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I К а р н о б а т ! Общмна ЖтржоСттг

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

Тел: +359 (0)559 29125 
e-mail: karnobia^e^HVbs
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)Относно: заявление за разходване на средства по чл. 60 от ЗУО
.а:ната о,' и идит

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР, 3 0 - 11-  2022
\

Община Карнобат е собственик на общинско депо за битови отпадъци, което е 
разположено в землището на гр. Карнобат и обхваща имот № 000014, с площ 72,921 дка.

Със Заповед № РД-126/14.08.2015 г. на Директора на РИОСВ-Бургас е наложена 
принудителна административна мярка за спиране експлоатацията на депо за неопасни 
отпадъци Карнобат.

Въз основа на одобрен проект във фаза „технически проект“ за закриване и рекултивация 
на съществуващо общинско депо. през 2019 г. е сключен договор след проведена процедура 
по реда на ЗОИ с предмет: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за 
битови отпадъци па територията па Община Карнобат“. Предметът на договора включва 
рекултивация в следната последователност: вертикална планировка; предепониране на цялото 
количество отпатьци и оформяне тялото на депото; техническа рекултивация; биологична 
рекултивация.

За обекта има разрешение за строеж № 41 от 21.06.2016 г., издадено от гл.архитект на 
Община Карнобат.

Във връзка със закриването и рекул гивацията на депото, Община Карнобат има сключени 
договори за осъществяване на авторски надзор, както и за упражняване на строителен надзор 
на обекта.

Стойността на договора за осъществяване на авторски надзор е 10 380,00 лева с включен 
ДДС.

Стойността на договора за упражняване на строителен надзор е 9000,00 лева с включен 
ДДС. 10

Съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за изпълнение на 
задължението си но закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото или на 
участък или клетка от него при наличие 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. 1 или 2.

Разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията конкретизира 
необходимата информация, която следва да се съдържа в искането по чл. 62 от ЗУО, с оглед 
на което представям същата, както следва:

- информация по чл. 14, ал. 1, т. 1 от наредбата (информация по чл. 7, ал. 1, т. 1-5):
Собственик на депо: Община Карнобат , БУЛСТАТ 000057026, седалище и адрес на 

управление гр. Карнобат, бул. „България" № 12. Акт за публична общинска собственост № 
5505/10.08.2009 г. на сметище с площ 72,924 дка.

Община Карнобат се представлява от Кметът на общината -  Георги Димитров.

Dedal



Тел:+359 (0)559 29125 
e-mail: karnobat^mail.b»

п - п п л
I К А Р Н О Б А Т  I Община

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

Контакт с Община Карнобат: 0559 29125. факс 0559 27165. e-mail: karnobatftrmail.bn 
Лице за контакт Димитринка Сивенова -  еколог, телефон 0559 29133 
Адрес на площадката на депото -  на около 4 км югоизточно от гр. Карнобат в 

непосредствена близост до Претоварна станция за отпадъци и на изток от нът от 
националната пътна мрежа III-5391 Трояново -  Аспарухово -Крушово -  Детелина (Драганци 
-  Карнобат), свързващ гр. Карнобат с магистрала ..Тракия“. >(

Няма издавано разрешение или комплексно разрешително по чл. 3 5 ,^ .^  ‘ "
, ••••.. I

- данни за банкова сметка (чл. 14. ал. 1. т. 2 от наредбата):
IBAN BG08CECB979031G9563600
BIC CECBBGSF
Банка - ЦКБ АД. клон Бургас, офис Карнобат.

- размер на заявените средства за извършване на дейности пб закриване на депо (чл. 14. 
ал. 1. т. 3 от наредбата): 19 380,00 с включен ДДС

- подробна справка на размера на заявените средства (чл. 14. ал. 1. т. 4 от наредбата): 
Заявените средства в размер на 19 380,00 лева с включен ДДС са за осъществяване на

авторски надзор и упражняване на строителен надзор, както следва:
-9 000,00 лева с включен ДДС за упражняване на строителен надзор 
-10 380,00 лева с включен ДДС за осъществяване на авторски надзор.

- решение за преустановяване на експлоатация на депото (чл. 14. ат. 1. т. 5 от наредбата): 
Заповед № РД-126/14.08.2015 г. 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 рекултивация на депо -  на електронен носител (CD диск);
- разрешение за строеж -  на електронен носител (CD диск);
- договор за възлагане на дейности по закриване и рекултивация на депо (CD диск);
- договор за авторски надзор (CD диск);
- договор за строителен надзор (CD диск).

Приложение: съгласно текста

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ / 0 L
КМЕТ НА ОБЩИНА Ш РнЬ,
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