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Г-Н НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ДИМИТРОВ 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирана заповед № РД -  7 от 14.01.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

/у *

С уважение,

ПАВЕЛ МАРИНО
Директор РИОСВ -

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

http://www.riosvbs.com


РЕПУБЛИКА Б Ъ Л Г А Р И Я
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

М О ТИ ВИ РАН А ЗАП О ВЕД

№ Р Д - 7 от 14.01.2022 г.

от ПАВЕЛ МАРИНОВ, 
Директор на РИОСВ Бургас

по чл.27, ал.10 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 Несебър е подала заявление по чл.27, 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 (Наредбата), с вх. № У0-1590 от 
30.11.2021 г. и допълнителна информация с вх.№ У0-1590(2)/04.01.2022г. за намаляване на 
дължимите отчисления по чл.20, ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата и определяне на размера 
на дължимите отчисления за 2022 г.

Към заявлението са приложени следните документи:
- Решение на общото събрание на „Регионалното сдружение за управление на 

отпадъците -  Регион Бургас“ - протокол от заседание на общото събрание от 29.01.2016 г.;
- договор № 546/20.09.2019г. и допълнително споразумение № 609/30.12.2019г. с 

Екобулпак България АД.
- Договор № 206/10.05.2017 г. за „Предоставяне на услуги по предварително 

третиране на смесени битови отпадъци, генерирани на територията на община Несебър“ с 
ДЗЗД „Екосорт Несебър“.

- Писмо с изх.№ Н2-УТ-7599/30.11.2018 г.
- Заповед №1919/11.11.2019 г. на кмета на Община Несебър и допълнителна 

информация, представена с писмо с вх.№ УО-1590(2)/04.01.2022г.
След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и с оглед 

на това, че общината е предприела необходимите действия за функционирането на системи 
за разделно събиране на отпадъците и разполага със съоръжение за предварително третиране 
на отпадъците, осигуряващи изпълнението на целите по чл.31, ал.1 от ЗУО и на основание 
чл.27, ал. 10 от Наредбата
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РЕШИХ

ДАВАМ СЪГЛАСИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛЖИМИТЕ 
ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ЧЛ.20, АЛЛ, ТЛ ЗА 2022 ГОДИНА,

като определям такса в размер на 50% от обезпечението на тон отпадък за 2022г., 
определени в чл.20, алЛ, тЛ от Наредбата.

Съглано чл.27, ал.15 от Наредбата, при неизпълнение на целите по чл.31, алЛ от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), общините заплащат пълния размер на дължимите 
отчисления за отчетната година заедно с 10% лихва върху сумата на годишна база до края на 
календарната година, в която е издадена заповедта на министъра по члЛ7, алЛ, т.2 от 
наредбата по чл.43, ал.5 от ЗУО.

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 
па Адмипистративнопроцесуа/иЦм в.14^дневен срок от неговото съобщаване.

ПАВЕЛ МАРИНО 
Директор на РИО
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ДО
РИОСВ -  БУРГАС - 
Гр. Бургас, к-с „Лазур”
Ул. „Перущица” № 67, ет. 3

и. Щ1

З А Я В Л Е Н И Е
От: Община Несебър със седалище и адрес на управление: гр. 

Несебър, ул. „Еделвайс” № 10 представлявана от Кмета Николай Кирилов 
Димитров.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Въз основа на национален план за управление на отпадъците 2014 
год. -  2020 год., приет на основание чл. 49, ал. 1 от ЗУО, община Несебър 
е включена в регион Бургас заедно с общините Бургас, Айтос, Камено, 
Карнобат, Поморие, Руен, Средец и Сингурларе.

На основание чл. 24 от ЗУО гореописаните общини са регистрирали 
сдружение „Управление на отпадъците -  регион Бургас”.

В регион Бургас е реализирана регионална система за управление на 
отпадъците. Част от тази система е претоварна станция за отпадъци 
„Несебър”, въведена в експолатация с Разрешение за ползване № СТ -  05 -  . 
1007/07.07.2015 год. и издадено Решение № 02 -  ДО 481 -  00/25.09.2015, 
год. от Директора на РИОСВ -  Бургас за извършване на дейноста в 
претоварна станция за отпадъци „Несебър”.

С Решение по т. 2 от дневният ред от протокол от 29.01.2016 год. на 
Общото събрание на сдружението на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО 
общото събрание прие всяка от общините в сдружението индивидуално да 
постига целите по чл. 31, ал. 1 от ЗУО.

В тази връзка Община Несебър предприе следните действия:
1. На 01.01.2020 год. между Община Несебър и „ЕКОБУЛ ПАК 

БЪЛГАРИЯ” АД -  гр. София е сключен Договор № 609/3.12.2019 
год. със срок на действие до 01.01.2025 год. По силата на този 
договор дружеството се задължава да организира за своя сметка 
на територията на Община Несебър система за разделно събиране, 
транспортиране и сепариране на отпадъци от опаковки и 
отпадъчни материали.

2. На 10.05.2017 год. между Община Несебър и ДЗЗД „Екосорт 
Несебър”, в което дружество участват „Екобулсорт” ЕАД и



„Иммо инвест интернационал” ЕООД, е сключен Договор № 206. 
По силата на този договор дружеството е длъжно да извършва 
предварително третиране и оползотворяване на постъпващите на 
ПСО -  Несебър битови отпадъци генерирани на територията на 
Община Несебър.

Изградената от дружеството сепариращата инсталация функционира 
от 01.12.2018 год. въз основа на Решение № 02 -  ДО -  511 -  00/20.07.2018 
год. на Директора на РИОСВ -  гр. Бургас и възлагателно писмо наш изх. 
№ Н2 -  УТ -  7599/30.1 1.2018 год., респективно от тази дата се извършва 
предварително третиране на постъпващите на ПСО -  Несебър битови 
отпадъци генерирани на територията на Община Несебър и 
оползотворяване на отсортираните отпадъчни материали, годни за 
повторна употреба и рециклиране.

Количествата отпадъчни материали отделени за повторна употреба и 
рециклиране се отразяват в ежемесечните протоколи съставяни от Община 
Несебър и дружеството.

При съпоставката на отделените отпадъчни материали за повторна 
употреба и рециклиране, и морфологичният анализ на състава и 
количеството битови отпадъци образувани на територията на Община 
Несебър, според Община Несебър е изпълнено изискването на § 15 във вр. 
с чл. 31, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗУО, а имено: не по -  малко 
от 50 % от отпадъчните материали включващи хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други 
източници да бъдет отделяни за повторна употреба и рециклиране.

Т.е. в община Несебър функционира, както система за резделно 
събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали, така и система 
за предварително третиране и оползотворяване на сепарираните БО от 
постъпващите на ПСО -  Несебър битови отпадъци генерирани на 
територията на Община Несебър.

Предвид изложеното и на основание чл. 27, 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, с 
настоящото Заявление заявявам искането на Община Несебър, на 
основание чл. 27, ал. 10 от същата наредба да издадете Заповед, с която да 
дъдете съгласие за намаляне на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1 
и ал. 2 от същата наредба и определите размера на дължимите отчисления 
за 2022 год.

Приложения:
1. Предварителен договор № 546/20.09.2019 год., Писмо нах вх. № 

Н2 -  ОА2 -  7600/17.12.2019 год., допълнително споразумение № 
609/30.12.2019 год.

2. Договор № 206/10.05.2017 год.



3. Протокол от 29.01.2016 год. на Общото събрание на „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците -  Регион Бургас”.

4. Морфологичният анализ на състава и количеството битови 
отпадъци образувани на територията на Община Несебър -  на 
13.08.2018 год. между „Предприятие за управление на дейностите 
по опазване на околната среда” и „Еко -  морфология България” 
ДЗЗД е сключен договор с предмет изготвяне на доклад за 
морфологичният състав на БО на територията на Република 
България. Община Несебър не разполага с доклада. Ако сметнете, 
че същият е необходим в настоящото производство, на основание 
чл. 36 от АПК можете да изискате същия в часта за Община 
Несебър.

5. Писмо наш изх. № Н2 -  УТ -  7599/30.11.2018 год.
6. Програма за управление на отпадъците на територията на 

Община Несебър за периода 2015 год. -  2020 год. -  със 
съдържанието на програмата можете да се запознаета от сайта на 
община Несебър, а именно: http://nessebareco.com/docsList.php?t=3

7. Заповед № 1919/11.11.2019 год.
8. Заявление наш изх. № HI -  ОА1 -  6009/26.11.2021 год.

/ В. Борисов -  съптйе?^ 
Заповед № 1919/11.11.2019 год. /

http://nessebareco.com/docsList.php?t=3

