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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 315 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.01.2022 г. с 

Протокол № 33 

 

 

ОТНОСНО: : Ползване на собствени средства, натрупани  като отчисления по чл. 64 

от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника за 

отпадъци. 

 

МОТИВИ: 

 

Съгласно чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за обезвреждане на 

отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за 

строителни отпадъци се правят отчисления в размер и по ред, определени с Наредба 

№7 от 19.12.201Зг. издадена от Министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 111 

от 27.12 201Зг., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20.01. 2017г., изм. и доп. ДВ. Бр.26 от 22 март 

2020 г. изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021г.). 

Отчисленията по чл. 64, ал. 2 от посочения закон, имат за цел да се намали 

количеството на депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и 

оползотворяване. Същите 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, на чиято територия се намира депото. 

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), транспортни средства и 

транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските 

системи за управление на отпадъците. 
Съгласно чл. 25, ал.1 и ал.2 от Наредба №7 от 19.12.201З г. 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 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; 

 

Относно обезпечаване дейностите по поддържане чистотата на уличните платна, 

площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено 

ползване е необходимо осигуряване на специализирана товароподемна техника. В тази 

връзка Община Николаево възнамерява да ползва собствени финансови средства, 

натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за 

закупуване на 1 (един) брой употребяван многофункционален багер. 
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Към м. януари 2022 год. Община Николаево има натрупани средства по чл. 64 от 

ЗУО  в размер на 67 994.00 лв. (шестдесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и 

четири лева). 

Сумата необходима за закупуване на употребяван многофункционален багер е в 

размер до 70 000.00 лв. (седемдесет хиляди лв.) с вкл. ДДС. 

 

 На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във вр. с чл. 25, ал. 2, т. 2, във вр. 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, във вр. с чл. 64 и чл. 19, ал. 3, т. 3 от Закона за управление на отпадъците, 

Общински съвет Николаево 

 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Отчисленията направени от Община Николаево по чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците, събрани до края на 2021 г. по банковата сметка за чужди 

средства на РИОСВ Стара Загора, да се разходват от Община Николаево за закупуване 

на един брой транспортно-подемна техника, която да обезпечи функционирането на 

общинската система за управление на отпадъците - употребяван многофункционален 

колесен багер на стойност до 70 000.00 лв. (Седемдесет хиляди лева), с включен ДДС. 

2. Възлага на  Кмета на Община Николаево да извърши  необходимите 

проследващи действия, съгласно закона, с оглед изпълнение на решението по точка 

първа. 

 
 

 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. Юлиан Сашев Атанасов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


