
 1 

Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 150 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

30.09.2020 г. с Протокол № 13 
 

 

  ОТНОСНО: Изменение на Решение № 119//30.06.2020 г. на 

Общински съвет Николаево за освобождаване и изразходване на средства 

по чл.64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 

Във внесеното проекто-решение от кмета на община Николаево г-н Кънев за 

изменение на Решение № 119//30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево за 

освобождаване и изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците (ЗУО), бяха изтъкнати следните мотиви: със свое Решение № 119/30.06-

.2020 г. Общински съвет Николаево разреши закупуването на 1 /един/ брой 

употребяван сметосъбиращ автомобил на стойност до 110 000 лв. /сто и десет хиляди 

лева/ с включен ДДС, със средства от натрупаните такива в полза на община Николаево 

по чл.64 от ЗУО. 

  В последствие възникна възможност общината да закупи не употребяван, а нов 

сметосъбиращ автомобил. Постъпиха и изгодни оферти в тази връзка. 

Ето защо считам, че общината трябва да се възползва от предоставената 

възможност и  да се сдобие с нова машина за сметосъбиране. 

За целта следва Решение № 119/30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево да 

се измени съобразно новите обстоятелства. 

 

На основание чл. 21, ал. 2 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. 2 и т. 3 от Закона 

за управление на отпадъците, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 
 

Общински съвет Николаево не подкрепя така направеното предложение от 

кмета на Община Николаево и не дава своето съгласие Решение № 

119//30.06.2020 г. на Общински съвет Николаево за освобождаване и 

изразходване на средства по чл.64 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) да бъде изменено. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов  Х  

2. Асен Александров Асенов  Х    

3. Захари Колев Захариев  Х  

4. Иван Атанасов Иванов   Х 

5. Иван Минчев Кънев  Х  

6. Косьо Христов Косев  Х  

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил  Х  

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов  Х  

12. Юсеин Юсеинов Юсменов   Х 

13. Христо Нейков Христов   Х 
 

 

Общински съвет гласува поименно с 13 гласа, от които 3 „за“, 

„против” - 7, „въздържали се” – 3. 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов /  


