Препис – извлечение!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 119
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
30.06.2020 г. с Протокол № 10
ОТНОСНО: Освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от
Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Мотиви:
Община Николаево е член на Консорциум „РСУО - Стара Загора“. През 2016
год. между Община Стара Загора, в качеството и на собственик на Регионално депо в
землището на с. Ракитница, и Консорциум „РСУО – Стара Загора“, е сключен договор
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за експлоатация и
стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Стара
Загора, за общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Гурково, Братя Даскалови,
Мъглиж, Николаево, Опан, Твърдица, Чирпан, Павел Баня и Раднево, състояща се от:
Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора с Клетка № 1 на Депо
на неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на отпадъци,
инсталация за компостиране, общински събирателен център и три претоварни станции
– ПС Казанлък, ПС Гурково и ПС Гълъбово“.
Регионалното депо в землището на с. Ракитница има капацитет 130 хил. тона
годишно, което гарантира изпълнението на всички дейности, относно сепариране,
компостиране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци, генерирани от общините –
членове на консорциума.
Съгласно изискванията на чл. 64, ал.1 от ЗУО, за обезвреждане на отпадъци на
регионално или общинско депо за неопасни отпадъци се правят отчисления в размер и
по ред, определени с 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.
Съгласно чл.64, ал.4 от ЗУО „Натрупаните средства по ал.1 се разходват за
дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни
отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на закона и
подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Средствата могат да бъдат
разходвани за извършването на последващи разходи, свързани с изградените
съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци.“
Отчисленията имат за цел да се намали количеството на депонираните отпадъци
и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. Отчисленията се определят в
левове за един тон депонирани отпадъци и се превеждат от собственика на депото
ежемесечно по банкова сметка за чужди средства на РИОСВ – Стара Загора.
Съгласно чл.19, ал.3, т.3 от ЗУО, Кмета на Общината отговаря за почистването
на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.
Всяка година размерът на отчисленията се увеличава и вече представлява
значителен разход от план – сметката за чистотата на Община Николаево.
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До настоящия момент дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди
битови отпадъци се извършват от външен изпълнител, избран след проведена
процедура по ЗОП. Срокът на договора е до 31.12.2020 год.
С цел намаляване общия размер на разходите за управление на отпадъците,
Общинска администрация Николаево възнамерява да не сключва нов договор с външен
изпълнител, а да организира самостоятелно изпълнение на дейностите по
сметосъбиране и сметоизвозване. За целта е необходимо да бъде закупена
специализирана сметосъбираща техника, като за обхващане на цялата територия на
общината трябва да бъде закупен:
Един брой употребяван сметосъбиращ автомобил на стойност до 110 000 лв. (сто и
десет хиляди лева) с включен ДДС.
Стойността е определена след проведени проучвания на пазара за този вид
техника.
С оглед на това, че съгласно чл.64, ал.41 изр. второ от ЗУО, натрупаните
средства „могат да бъдат разходвани за извършването на последващи разходи, свързани
с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци“, то за
осигуряване финансирането на закупуване на тази техника, Община Николаево може да
използва тези натрупани от отчисленията средства по чл.64, ал.1 от ЗУО.
Към 15.05.2020 год. остатъкът от натрупаните средства от отчисленията по чл.64
от ЗУО е в размер на 140 000.00 лв., които Община Николаево би могла да използва, в
съответствие с регламентите, определени в ЗУО и Наредба № 7 от 19.12.2013 год, като
техниката да се придобие, при спазване съответните процедури по закон.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал.
1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и
определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъците и във връзка с чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за
управление на отпадъците, Общински съвет-Николаево
Р Е Ш И:
1.Част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците,в размер до 110 000,00 лв. (сто и десет
хиляди лева) да бъдат използвани за закупуването от Община Николаево
на един брой употребяван сметосъбиращ автомобил на стойност не поголяма от 110 000,00 лв. (сто и десет хиляди лева) с включен ДДС.
2. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички
нормативно определени действия, в изпълнение на горното решение, в т.ч.
по придобиването на сметосъбиращата техника, по реда на закона.
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Име, презиме, фамилия

Гласувал

Ахмед Смаилов Мерджанов
Асен Александров Асенов
Захари Колев Захариев
Иван Атанасов Иванов
Иван Минчев Кънев
Косьо Христов Косев
Кремена Петрова Костова
Мюмюн Мюмюн Джелил
инж.Румяна Димитрова Чергеланова
Станчо Неделчев Кисьов
Стефан Светлев Атанасов
Юсеин Юсеинов Юсменов
Христо Нейков Христов
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„против”

„въздържал се”

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за“, „против” - няма,
„въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/
/ Юсеин Юсменов /
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