
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-616 (*») 2 6. 05. 2020
гр.Бургас

до
Г-Н ДИМИТЪР НИКОЛОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС 
УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 26 
8000 ГР. БУРГАС

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  75 от 26.05.2020г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за предоставяне на сума в размер на 3 039 334,78 лв. от 
резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на 
РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,^

инж.ТОНКА А"___ ___ ___
Директор РИОСВ - Бургас
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство  на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ 
№ РД -  75 от 26.05.2020г.

от инж. Тонка Динкова Атанасова 
Директор на РИОСВ Бургас

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 
201 Зг. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изискани при депониране на отпадъци (Наредбата), с вх. № УО-616 от 
14.05.2020г. за освобождаване на 3 039 334.78 лв. (три милиона тридесет и девет хиляди 
триста тридесет и четири лева и 78ст.), с вкл. ДДС от натрупаните средства от 
отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Исканите средства са за осигуряване на дялово участие за изпълнение на проект 
„Инженеринг (проектиране и изграз/сдане) на Фаза 2 от експлоатацията на Регионално 
предприятие за управление на отпадъците „Братово- Запад“ -  Клетка №2, ретензионен 
басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, 
отводнителна тощадкова инфраструктура за бъдеща Клетка 3 и реконструкция и 
разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически инвестиционен проект за рекултивация на 
Клетка / “.

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

заседание на общото събрание от 28.08.2019г.;
- решение на общото събрание на регионалното сдружение - протокол от 

заседание на общото събрание от 06.02.2020г.;
- становище от МОСВ с изх.№ 08-00-760/28.09.2018г.
- договор № 93-ОП19-58/14/04.05.2020г. с предмет „Инженеринг (проектиране и 

изграждане) на Фаза 2 от експлоатацията на регионално предприятие за управление на 
отпадъците „Братово- Запад“ -  Клетка №2, ретензионен басейн за инфилтратни води 
РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна площадкова 
инфраструктура за бъдеща Клетка 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне 
на технически инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1 “

- 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.З, т.1 от Наредбата, натрупаните средства от отчисления по чл.20 от
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Наредбата могат да се разходват за проектиране, в т.ч. изпълнение на дейностите по 
подготовка на инвестиционни проекти за финасиране и изграждане на депа за отпадъци, 
които са част от цялостната инфраструктура, осигуряваща управлението на отпадъци в 
региона, се установи, че

искането на общината е допустим разход.

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

РЕ ШИХ
давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 3 039 334,78 лв.

/ три милиона тридесет и девет хиляди триста тридесет и четири лева и 78ст. /

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.

Директор на РИОСВ -  
ИНЖ. ТОНКА АТАН

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
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ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕЖТОР НА РИО*5в- БУРГА(

О Б Щ И Н А  Б У Р Г А С
п. код 8000

Регистрационен индекс и дата
Т Т 5 Г И  1

Относно: Искане на средства от натрупани отчисления по чл. 64 от ЗУО 
за изпълнение на Проект „Инженеринг (проектиране и изграждане) на 
фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за управление па 
отпадъците „Братово -  Запад“- Клетка №2, ретензионен басейн за 
ипфилтратчи води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура па 
Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдеща Клетка 3 
и реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически 
инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1“.

З А Я В Л Е Н И Е

от ДИМИТЪР НИКОЛОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Регионалното депо за отпадъци ..Братово -  Запад" е общинска собственост 
и представлява комплексен обект, съвкупност от различни инсталации за 
третиране на отпадъци, обслужващ населението на девет общини. С 
изграждането му е осигурена необходимата инфраструктура за 
екологосъобразно третиране на цялото количество неопасни отпадъци, 
генерирани на територията на общините от Регион за управление на отпадъците 
- Бургас, включващ общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, 
Поморие, Руен. Средец и Сунгурларе. През 2010 година е изготвено 
ирединвестиционно проучване /ПИП/, съгласно което е предвидено 
инсталацията - депо за финално обезвреждане на отпадъците да обхваща три 
броя клетки за депониране на отпадъци, всяка една от които да се експлоатира в 
отделна фаза.

Предвид предстоящото изтичане на петгодишния проектен срок за 
експлоатация на 1 клетка на „Регионално депо Братово -запад“, поради 
реалното изчерпване на нейния капацитет, Общото събрание на „Регионално 
сдружение за управление на отпадъците -  Регион Бургас“ е възложило 
изготвянето на техническо задание и тръжна документация за провеждане на 
обществена поръчка е предмет ,,Инженеринг (проектиране и изграждане) на 
фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за управление на 
отпадъците ,,Братово — Запад"- Клетка №2, ретензионен басейн за 
инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура на Клетка



2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдеща Клетка 3 и 
реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически 
инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1“ . С реализацията на 
проекта практически се изпълнява предвидената 2-ра фаза на регионалното депо 
и обезпечаване на капацитет за обезвреждане на битовите отпадъци на деветте 
общини.

С протокол от 28.08.2019г. Общото събрание на Сдружението е
одобрило начина на финансиране на Проекта, като взетото Решение предвижда 
дяловото участие на общините във финансирането на проекта да бъде 
изчислено в процент ог общата стойност на всички предвидени в проекта 
дейности, на база депонираното количество отпадъци от всяка една община 
спрямо общото количество депонирани отпадъци на регионалното депо в 
периода 2016 -  2018г. както следва:

Общини членове на сдружението Финансово участие на всяка община 
в %

Община Камено 2.68
Община Средец 2.74
Община Несебър 30.39
Община Поморие 11.56
Община Карнобат 4,23
Община Айтос 5.88
Община Руен 4.0
Община Сунгурларе 0.49
Община Бургас 38.03
Общо 100.00
Община Бургас в качеството си на възложител е провела необходимите 

процедури по ЗОП, в резултат на което за изпълнител на проекта е определен 
ДЗЗД ,.Еко билд-Братово“, и е подписан договор за изпълнение № 93-ОГ119- 
58(14)/04.05.2020г. на обща стойност 7 991 940.00 лв с вкл. ДДС

В съответствие с договорените, съфинансиране и стойност на проекта 
Общините-членове на Сдружението се задължават да осигурят следния 
финансов ресурс:

О б щ и н а -ч л е н  на  

Р С У О

%,
с ъ ф и н а н с и р а н е

с ъ ф и н а н с и р а н е  

в лв.

О бщ ина Камено 2.68 214183.99

О бщ ина Средец 2.74 218979.16

О бщ ина Несебър 30.39 2428750.57

О бщ ина П ом орие 11.56 923868.26

О бщ ина Карнобат 4.23 338059.06

О бщ ина Айтос 5.88 469926.07

О бщ ина Руен 4.00 319677.60

О бщ ина Сунгурларе 0.49 39160.51

О бщ ина Бургас 38.03 3039334.78

ОБЩ О 100.00 7991940.00

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 Бургас отчисления по чл. 64 да ни бъде предоставена 
сумата от 3 039 334,78 л в . . необходима за осигуряване на дяловото участие на 
Община Бургас за изпълнение на проект „ Инженеринг (проектиране и 
изграждане) на фаза 2 от експлоатацията на Регионално предприятие за 
управление на отпадъците „Братово -  Запад“- Клетка №2, ретензионен 
басейн за инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужваща инфраструктура 
на Клетка 2, отводнителна площадкова инфраструктура за бъдеща Клетка 3 и 
реконструкция и разширение на ПСОВ. Изготвяне на технически 
инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1 “

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

Забележка:
За осигуряване на собственото си дялово участие за реализация на проекда, всяка 
една община ще подаде отделно искане за предоставяне на средства по чл. 64.

Приложение:

1. Решение па ОС на „Сдружение Управление на отпадъците -  регион 
Бургас“ от 28.08.2019 ;

2. Решение на ОС на „Сдружение Управление на отпадъците -  регион 
Бургас“ от 06.02.2020 ;

3. Договор между Община Бургас и ДЗЗД „Еко билд-Братово"№93-ОГП9- 
58(14)/04.05.2020г

4. Информация за проекта.

С уважение,

ДИМИТЪР НИКОЛОВ
КМЕТ НА ((ЪЩИНА БУРГАС


