
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

Изх.№ УО -  1033 ( f )  2021
гр.Бургас

ДО
Д-Р ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КЕНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЕНОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -98 от 30.08.2021 г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за съгласие за предоставяне на сума в размер на 
30569,01лв. от резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметката за чужди 
средства на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ 
№ РД -  98 от 30.08.2021г.

от инж.ЗИНКА СТОЙКОВА,
и.д.Директор РИОСВ -  Бургас,

Заповед №840/23.06.2021г.и Заповед №769/20.07.2021г. 
на Министъра на ОСВ

по чл.25, ал.7 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 Сунгурларе, 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-ЮЗЗ от 09.08.2021г. и 
допълнителна информация с вх.№ 1033(3)/20.08.2021г. за освобождаване на 30 569.01лв. 
(тридесет хиляда петстотин шестдесет и девет лева и 1 ст.), с вкл. ДДС от натрупаните 
средства от отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за 2021г., 
съглано §60 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Исканите средства са за дофинансиране закупуването на комбиниран багер 
товарач за нуждите на община Сунгурларе.

Към заявлението са приложени следните документи:
- решение № 152 от 09.04.2021 г. на Общински съвет -  Сунгурларе;

договор № 297 от 05.08.2021г. с предмет „Доставка на на един брой 
специализирана техника-нов, неупотребяван, комбиниран багер-товарач

- информация по чл.25, ал.2, т.8 от Наредбата.
След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и 

съгласно чл.24, ал.1, т.2 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 функцонирането на общинските системи за управление на 
отпадъците, поради което

искането на общината е допустим разход.
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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 30569,01 лв. 

/ тридесет хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 1 ст. /

от резервните средства по чл.64 от ЗУО в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ 
Бургас от партидата на община Сунгурларе.

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 кодексД-Т4 - йДевен срок от неговото съобщаване.
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О Б Щ И Н А  С У Н Г У Р Л А Р Е
гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, ул.”Георги Димитров”№2 
тел.05571/5063; факс:5585; e-mail:kmetsungurlare(2)abv.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ

г Георги Стефанов Кенов -  кмет на Община Сунгурларе

г№

УВАЖАЕМА Г-ЖО СТОЙКОВА,

В бр.105 от 11.12.2020 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за 
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Според текстовете на § 58 от ЗИД на ДОПК месечните обезпечения и 
отчисления за 2020 г. по чл. 60. ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64. ал. 1 от Закона за управление 
на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. остават но 
сметка на общината, която ги е събрала, и се разходват е решение на общинския 
съвет.

Към настоящият момент Общинска администрация - Сунгурларе разполага с 
един брой багер, който често подлежи на ремонтни дейности и е крайно 
недостатъчен за обслужването на всички населени места в общината.

За по-доброто и оптимално управление на дейностите по почистване на 
населените места в общината, Община Сунгурларе има проведена процедура по 
ЗОП за закупуване на един брой нов комбиниран багер-товарач на стойност до 139 
998 лв. /сто тридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и осем лева/ е 
включен ДДС.

Отчисленията по чл.64 от ЗУО за 2020г, които са постъпили от РИОСВ гр. 
Бургас са в размер на 109 428,99 лв.

На основание чл. 25 от Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 
на отпадъци и във връзка с гореиложеното отправям към Вас следното искане: 
Община Сунгурларе да използва част от собствените финансови средства, 
натрупани като отчисления за депониране на битови отпадъци по реда на чл. 64 от 
ЗУО през 2021г. в размер на 30 569.01 лв. /тридесет хиляди петстотин шестдесет 
и девет лева и 01 стотинки/ е включен ДДС . Сумата е необходима за осигуряване 
на разликата за доплащане на общата стойност на закупения комбиниран багер 
товарач.

Приложение:
1. Заверено копие на Решение №152/09.04.2021г. на Общински съвет 

Сунгурларе;



2. Заверено копие на проформа фактура №0000003018/05.08.2021 г. за авансово 
плащане по договор №297/05.08.2021 г.;
3. Заверено копие от сключен договор за доставка на комбиниран багер- 
товарач;
4. Данни за банковата сметка на Общината, по която следа да се преведат 
финансовите средства.

С  уваж ение,


