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до
Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Приложено, изпращаме Ви мотивирано решение № РД -  219 от 09.12.2020г. 
на Директора на РИОСВ Бургас.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ДЕТЕЛИНА ИВАН
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

МОТИВИРАНО РЕШЕНИЕ 
№ РД - 219 от 09.12.2020г.

от ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА 
Директор на РИОСВ Бургас

по чл.14, ал.1 и чл.15, чл.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

Община Несебър е подала заявление по чл. 14, ал. 1 от Наредба № 7 от 19 декември 
2013; изм. и доп. ДВ, бр.7 от 20.01.2017г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци 
(Наредбата), с вх. № УО-1484 от 13.11.2020г. и допълнителна информация с вх.№ УО- 
1484(2) от 02.12.2020г. за освобождаване на 98 110,93лв. (деветдесет и осем хиляди сто и 
десет лева и 93ст.) с вкл. ДДС от натрупаните средства от обезпеченията по чл.60 от 
ЗУО. Исканите средства са за дофинансиране техническа и биологична рекултивация за 
обект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за твърди битови отпадъци, ПИ 
53045.234.565, ПИ 53045.177.22, м-ст Балабана, землище на гр.Обзор, Община Несебър“ .

След преглед на внесеното заявление, приложените към него документи и 
съгласно чл.14, ал.1, т.З от Наредбата, според който натрупаните средства от отчисления по 
чл.З от Наредбата, могат да се разходват за извършване на дейности по закриване на депото 
се установи, че

искането на общината е допустим разход.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.15, ал.З от Наредбата,

РЕШИХ
Давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 98 110,93 лв.

/ деветдесет и осем хиляди сто и десет лв. и 93ст.)1
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от обезпеченията по чл.60 от ЗУО в сметката на РИОСВ Бургас от партидата на община 
Несебър.

Средствата да се преведат по следната банкова бюджетна сметка на община Несебър: 
IBAN: BG51UNCR76303100111174 
BIC: UNCRBGSF
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

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.

ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА, 
Директор на РИОСВ
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община__________

НЕСЕБЪР
изх.№ .^ гЖ : . ^ 5 : . ^ ^  ^
.........Ш 1 - . ...........20

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ - гр. Бургас 
Г-ЖА ДЕТЕЛИНА ИВАНОВА за с

| — а:
Относно: Използване на средствата от отчисленията по"чл: 60 от ЗУО за 
извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране за 
финансиране на закриване и следексплоатационни грижи на съществуващо 
общинско депо за битови отпадъци.

Ч-/
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Във връзка с Ваше писмо е изх. № УО-1484(1)/23.11.2020 г. относно 
предоставяне на допълнителна информация към искане за предоставяне на 
средства по чл. 62, ал. 1 от ЗУО и чл. 14, ал. 1 от Наредба № 7 за реда и начина 
на изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, 
изискани при депониране на отпадъци, Община Несебър Ви предоставя следната 
документация за искане за ползване част от направените отчисления за 
депониране на битови отпадъци по реда на чл. 60 от ЗУО в размер на 98 110,93 
лв. /деведесет и осем хиляди сто и десет лева и деведесет и три ст./ с 
включен ДДС - финансиране от Община Несебър за финансиране на 
закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци 
в м. „Балабана” в ПИ 53045.234.565, ПИ 53045.177.22, землище на гр. Обзор, 
Община Несебър,

Приложение:
1. Данни за банковата сметка на Община Несебър, по която следва да се 

преведат средствата за извършване на конкретните дейности по закриване 
и следексплоатационни грижи на депото.

2. Заповед № РД 149/29.09.2015 г. за прилагане на принудителна админист
ративна мярка спиране експлоатацията на депо за неопасни отпадъци, гр. 
Обзор, Община Несебър.

3. Разрешение за строеж.
4. Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на 

строителна линия и ниво на строежа, 05.11.2020 г.
5. Рекапитулация -  СМР, финансиране от Община Несебър по договор № 

350/23.10.2020 г. за обект „Закриване и рекултивация на съществуващо 
общинско депо за битови отпадъци в м. „Балабана”, землище на гр. Обзор, 
Община Несебър.”

_ _  НЕСЕБЪР - град световно културно наследство
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НЕСЕБЪР
6. Сключен договор за възлагане на обществена поръчка № 350/23.10.2020 г. 

за избор на изпълнител за СМР, е предмет „Рекултивация на депо за 
твърди битови отпадъци в м. „Балабана”, землище на гр. Обзор, Община 
Несебър.”

7. Допълнително споразумение към административен договор за 
безвъзмездна финансова помощ № 34-4/04.03.2020 г.

8. Административен договор № Д-34-4/04.03.2020 г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”

С уважение,

ВИКТОР БОРИСОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
съгласно Заповед №  1919/11.11.2019 г.

Изготвил: Д. Минкова -  гл. експерт „Екология“ ~
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