
РЕП УБЛ ИК 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 -  79 от 10.06.2019г.

от инж. Тонка Динкова Атанасова 
Директор на РИОСВ Бургас

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 Поморие, като ползвател на Регионално депо за неопасни отпадъци 
Братово -  запад 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), е вх.№ УО -  696 от 03.06.2019г. за 
освобождаване на 5 604лв. (пет хиляди шестотин и четири лева) е ДДС от натрупаните 
средства за отчисленията по чл.64 от ЗУО. Исканите средства са за закупуване на съдове за 
разделно събиране на отпадъци (извън задълженията на организациите по оползотворяване
на масово разпространени отпадъци):

■ Контейнер ЮООл. - 1бр.
* Вана PEND - 1 бр.
■ Бидон HDPE 220л - Збр.
■ Бидон HDPE 50л - 2бр.
■ Контейнер за международен транспорт - 1 бр.

Към заявлението са приложени следните документи:
■ Протокол № 49 от 29.03.2019г. на заседание на Общински съвет Поморие за 

приемане на Решение № 1085 от 29.03.2019г.;
■ Протокол от 21.05.2019г. от заседание на общото събрание на „Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците -  регион Бургас;
■ Договор за доставка на специализирани съдове за отпадъци № Д-223 от 

04.04.2019г.;
■ 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 могат да се разходват за 
закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци (извън задълженията на 
организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци) искането на 
общината е допустим разход, поради което
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РЕШИХ:
Давам съгласие за предоставяне на сума в размер на 5 604 лв. 

(пет хиляди шестотин и четири лева) 
от резервните средства по чл.64 от ЗУО.

Средствата да се преведат по следната банкова бюджетна сметка на община Поморие:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД 
BIC: UNCRBGSF
IBAN : BG92UNCR70003117000100 
ОБЩИНА ПОМОРИЕ

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.
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ОБЩИНА ПОМОРИЕ
8200 Поморие, ул. Солна 5 

тел. 0596/ 22004, факс: 0596/ 25236 
mail: m ayor@ pom orie.bg; ww w.pom orie.bg

ОБЩИНА ПОМОРИЕ

инж. ТОНКА АТАНАСОВА 
ДИРЕКХОГНАРТШСВ-Б-УРРАС

ГР. БУРГАС
I .

З А Я В Л Е Н И Е

За издаване на решение за използване на собствени средства, натрупани като

Седалище и адрес на управление: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие,
ул. „Солна“ №5

тел: 0596/22004, факс: 0596/25236, ел. поща: mayors.'pomorie.bg

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Наредба №7 от 19.12.201 Зг. издадена от Министъра на околната среда и водите 
(обн. ДВ бр. 111 от 27.12 201 Зг., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20.01. 2017г.), определя реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци. В съответствие с чл.64, ал.2 от Закона за 
управление на отпадъците (ЗУО) целта на тези отчисления е да се намали количеството 
на депонираните отпадъци.

Съгласно чл. 24, ал.1 т.2 от горецитираната наредба „Натрупаните средства от 
отчисленията по чл. 20 се разходват от общините чрез техните бюджети за: закупуване 
на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на 
организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци),

отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците

от Иван Атанасов Алексиев -  Кмет на Община Поморие

ЕИК 000057179
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транспортни средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането 
на общинските системи за управление на отпадъците.

Съгласно чл.25, ал.1 и ал.2 от горецитираната наредба, за изразходване на събраните 
финансови средства от банковата сметка по чл.22 кметът на общината собственик на 
депото или кметът на община ползвател на депото, подава заявление до директора на 
РИОСВ, в което посочва размера на исканите средства и предназначението им. Към 
заявлението по ал.1 се прилагат:

1. Решение на общото събрание на регионалното сдружение по чл.26 от ЗУО за 
одобряване изграждането на едно или повече съоръжения за третиране на 
отпадъците и/или други дейности по чл.24, ал.1

2. Решение на общинския съвет за изграждане на едно или повече съоръжения за 
третиране на отпадъците и/или други дейности по чл.24, ал.1

В тази връзка Община Поморие възнамерява да ползва собствени финансови 
средства, натрупани като отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците 
/ЗУО/, за доставка /закупуване/ на специализирани съдове за разделно събиране на 
отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни отпадъци и др.,на територията 
на гр.Поморие. Целта е свързана с обособяването на площадка за безвъзмездно 
предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни, опасни 
отпадъци и др., на територията на гр. Поморие.

С Решение № 02-ДО-514-00 от 04.12.2018г. на РИОСВ-Бургас, Община Поморие 
получи разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци на площадка с 
местонахождение: област Бургас, община Поморие, гр. Поморие, част от поземлен имот 
с идентификатор 57491.505.5 по КККР на гр. Поморие, целият с площ от 10 495 кв.м. от 
които площадката е с площ от 500 кв.м., адрес на поземления имот: гр Поморие, 
„Промишлена зона“ №5.

Във връзка с горното отправям към Вас следното искане: 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, Община Поморие да използва 
част от собствените средства, натрупани като отчисления за депониране на битови 
отпадъци по реда на чл.64 от ЗУО, на обща стойност в размер на 5 604 лв. /пет хиляди 
шестстотин и четири лева/ с ДДС, като съответно цените на отделните съдове са 
следните: контейнер за луминисцентни лампи - 1 000 л -  1 брой -  1 158 лв. с ДДС, вана 
PEHD -  за съхранение на агресивни води акумулатори -  1 брой -  642 лв с ДДС, бидон от 
HDPE -  батерии -  220 л -  1 брой -  156 лв. с ДДС, бидон от HDPE -  боя - 220 л -  1 брой
- 156 лв. с ДДС, бидон от HDPE -  разтворители - 220 л -  1 брой - 156 лв. с ДДС, бидон 
от HDPE -  малки батерии - 50 л -  1 брой -  90 лв. с ДДС, бидон от HDPE -  кухненски 
мазнини - 50 л -  1 брой- 90 лв. с ДДС, контейнер за международен транспорт -  лекарства
-  1100 л -  1 брой - 3156 лв. с ДДС.

Приложение:

1. Заверено копие на Протокол №49/29.03.2019г. на Общински съвет-Поморие, с 
който е прието Решение №1085/29.03.2019г.;



2. Постъпило под вх. per. № 63-91-4/29.05.2019г. копие на Протокол от заседание на 
Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците-Регион 
Бургас от дата 21.05.2019г.;

3. Данни за банковата сметка на Община Поморие, по която следва да се преведат 
финансовите средства;

4. Договор №Д-233/04.04.2019г. между Община Поморие и „Хидро Мат“ ЕООД 
за доставка на специализирани съдове за отпадъци.

С уважение,

ИВАН АЛЕКСИЕЖду ,L \\J' 
КМЕТ НА ОБЩИЙ А TTOMOPHF
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