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УВАЖАЕМИ Г-Н ЛАПЧЕВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  107 от 12.07.2022г. на 
Директора на РИОСВ Бургас за отказ за предоставяне на сума в размер на 77 000 лв. от 
резервните средства по чл. 64 от ЗУО в банковата сметката за чужди средства на РИОСВ 
Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА
и. д.Директор РИОСВ -  Бург> 
Заповед №419/10.05.2022г., " 
Министъра на околната
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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 - 107 от 12.07.2022г.

от ИНЖ. ЗИНКА СТОЙКОВА,
и.д. Директор на РИОСВ -  Бургас,

Заповед №419/10.05.2022г. 
на Министъра на околната среда и водите

по чл.25, ал.7 и ал.9 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

От община Царево е подадено 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) за освобождаване на 70 
000 лв. с вкл. ДДС от натрупаните средства от отчисления по чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО). Исканите средства са за финансиране закупуването на 
съдове за разделно събиране на отпадъци.

На основание чл.25, ал.5 от Наредбата, с писмо с изх.№ УО-928(1)/09.06.2022г. по 
подаденото заявление е поискана допълнителна информация и отстраняване на 
нередовностите -  представяне на изискващите се документи по чл.25, ал.2 и ал.4. В срока по 
чл.25, ал.6, заявителят не е отстранил указаните нередовности и не е предоставил исканата 
информация.

След преглед на внесеното заявление се установи:
• искането на общината е допустим разход. Съгласно чл.24, ал.1, т.2 от 

Наредбата натрупаните средства от отчисления могат да се разходват за 
закупуване на закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци 
(извън задълженията на организациите по оползотворяване на масово 
разпространени отпадъци);

• не са представени изискващите се по чл.25, ал.2 и ал.4 документи,поради 
което, на основание чл.25, ал. 9 от Наредбата
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РЕШИХ
отказвам предоставяне на сума в размер на 70 000 лв.

/ седемдесет хиляди лева /

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

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 
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

и.д.Директор на РИОСВ -  Бургас,
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до
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ 
ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ 
ГР. БУРГАС
УЛ. „ПЕРУЩИЦА” № 67

У важ аем а г-ж о Д и р ек тор ,

Съгласно чл.24, ал.1, т2  от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне 
на обезпечената и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, натрупаните 
средства от отчисленията по чл.20 от Наредбата се разходват от общините, чрез техните 
бюджети, за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците , за нуждите 
на организираната система за отпадъци, на територията на Община Царево.

На основание чл.25, ал.1 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и 
определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, Община Царево, отправя искане за възстановяване на част от 
натрупаните средства, от направените отчисления за депониране на битови 
отпадъци, по реда на чл.64 от ЗУО в размер на 70 000.00 лв, за финансиране на 
доставка, чрез покупка на съдове за разделно събиране на отпадъците.

С уважение,

Кмет на Община Цар
инж. ГЕОРГИ л л т

пв/


