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ДО
Г-Н ИСМАИЛ ЮСМЕН ОСМАН 
КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН 
УЛ. „ПЪРВИ МАЙ“ № 18 
8540 С. РУЕН 
ОБЛАСТ БУРГАС

УВАЖАЕМИ Г-Н ОСМАН,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -3 от 13.01,2021г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за съгласие за предоставяне на сума в размер на 168 
480лв. от натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО в банковата сметката за чужди 
средства на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ДЕТЕЛИНА ИВАНОЩ
Директор РИОСВ - Б,

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.b,g 

www.riosvbs.com
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ 
№ РД -  3 от 13.01.2021г.

от ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
Директор на РИОСВ Бургас

по чл.25, ал.7 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 Руен, като ползвател на Регионално депо за неопасни отпадъци Братово- 
запад, 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-3 от 04.01.2021 г. за освобождаване 
на 168 480,00 лв. (сто шестдесет и осем хиляди четиристотин и осемдесет лева), с вкл. 
ДДС от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО).

Исканите средства са за закупуване на един брой комбиниран багер с челен 
товарач за нуждите на община Руен .

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

заседание на общото събрание от 06.02.2020г.;
- решение на Общински съвет Руен от 06.02.2020г.;
-договор № 315/23.12.2020г. с предмет „Доставка и гаранционно

(сервизно)обслужване на един брой багер тип челен товарач -  нов и неупотребяван “
- 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.З от Наредбата, натрупаните средства от отчисления по чл.20 от 
Наредбата могат да се разходват за закупуване на транспортни средства и транспортно- 
подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските системи за управление на 
отпадъците, поради което:

Искането на общината е допустим разход.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 25, ал.7 и ал.8 от Наредбата,

РЕШИХ
давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 168 480,00 лв.

/  сто шестдесет и осем хиляди четиристотин и осемдесет лева/
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от резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ 
Бургас от партидата на община Руен.

Средствата да се преведат по следната банкова бюджетна сметка на община Руен:

АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ 
IBAN: BG36BUIN95613100507376 
BIC:BUINBGSF

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.
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ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС ^

Относно: Искане на средства от
закупуване на един брой комбиниран 
тип самосвал
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натрупани | отчисления по чл. 64 "от ЗУО за 

багер с челен товарач и един товарен автомобил

З А Я В Л Е Н И Е

от ИСМАИЛ ЮСМЕН ОСМАН- КМЕТ НА ОБЩИНА РУЕН

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците-регион Бургас” 
със свое Решение от 06.02.2020 г„ дава съгласие Община Руен да ползва собствени средства, 
натрупани като отчисления по чл. 64 от ЗУО, за закупуване на един брой комбиниран багер с 
челен товарач на стойност до 170 000 лв. и един товарен автомобил тип самосвал на стойност 
-  до 30 000 лв. и Решение на ОбС Руен от 06.02.2020 г.

Община Руен в качеството си на възложител е провела необходимите процедури по 
ЗОП, в резултат на което е избран за изпълнител „ЕКОСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД, подписан е 
договор за изпълнение № 315/23.12.2020г. на обща стойност 168 480,00 лв. с вкл. 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 Руен отчисления по чл. 64 да 
ни бъде предоставена сумата от 168 480,00лв. , необходима за закупуване на един брой 
комбиниран багер с челен товарач.

Банковата сметка на Община Руен, по която следва да се превеждат финансовите средства е: 
IBAN:BG36BUIN95613100507376 
BIC: BUINBGSF 
Клон: ФЦ Айтос



Приложение:

1. Решение на Регионално сдружение за управление на отпадъците-регион Бургас от 
06.02.2020г.,;

2. Решение на ОбС Руен от 06.02.2020 ;
3. Договор № 315/23.12.2020 г. между Община Руен и „ЕКЮСОЛ БЪЛГАРИЯ” АД


