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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 362 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2022 г. с 

Протокол № 39 

 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 334/31.03.2022 г. на Общински съвет Николаево за 

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

отпадъците (ЗУО) и приемане на ново решение относно разходването на натрупаните 

средства от отчисленията по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, в размер до 

180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева), за закупуването от Община Николаево на 

един брой нов многофункционален колесен багер - товарач. 

Мотиви: 

Със свое Решение № 334/31.03.2022 г. Общински съвет Николаево разреши 

закупуването на 1 /един/ брой нов многофункционален колесен багер- товарач на 

стойност не по-голяма от 180 000.00 лв. (Сто и осемдесет хиляди лева), с включен ДДС, 

със средства от натрупаните такива в полза на община Николаево по чл.64 от ЗУО. 

В брой 17 от 01.03.2022 г. на Държавен вестник е публикуван Закон за 

изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с параграф § 8, на който в 

ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (Обн. ДВ, бр. 105 от 2020 г., изм. 

бр. 23 от 2021 г.), в преходни и заключителни разпоредби, са приети изменения, като 

съгласно § 60, ал. 1 от същия закон: „Месечните обезпечения и отчисления за 2021 и за 

2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 

може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани 

промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер 

на таксата за битови отпадъци".  

В тази връзка, Община Николаево възнамерява да заяви своето желание пред 

РИОСВ-Стара Загора за възстановяване на преведените и неусвоени обезпечения и 

отчисления по чл. 64, ал. 1, и чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУО. 

Съгласно приетата с Решение № 336 от 19.04.2022 г. на Общински съвет  

Николаево план-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, 

обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на 

териториите за обществено ползване за 2022 година планираният размер на разходите 

на Община Николаево за обезпечения по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците е 86 000.00 лв.  

На основание § 60, ал.1 от ЗИД на ДОПК предлагам месечните отчисления по 

чл.60 и чл. 64 за количествата отпадъци депонирани през 2022 год., от Община 

Николаево да не постъпват по сметката на РИОСВ Стара Загора, а да бъдат разходвани, 

чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет 

начин за определяне и размер на таксата за битови отпадъци, за дофинансиране на 

закупуването на нов многофункционален багер –товарач, на стойност не по-голяма от 

180 000.00 лв. /Сто и осемдесет хиляди лева/. 

Предлагам натрупаните средства от отчисления по чл.64 за депонираните 

количества отпадъци до 31.12.2021 год. да се разходват по реда на Наредба № 7 от 19 

декември 2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за 

първоначална сума за закупуване на новия багер товарач. 

За целта следва Решение № 334/31.03.2022 г. на Общински съвет Николаево да 

се отмени и съобразно новите обстоятелства да се вземе ново решение. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и § 60, ал. 2 от Преходни и допълнителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

приет със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане /Обн. 

ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г./, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 
 

I. Отменя Решение № 334, взето на заседание на Общински съвет Николаево, 

проведено на 31.03.2022 г. с Протокол № 35. 

 

II. Натрупаните средства от отчисления по чл.64 от ЗУО, за депонираните 

количества отпадъци до 31.12.2021 год. да се разходват по реда на Наредба № 7 от 19 

декември 2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за заплащане 

първоначална вноска от цената за закупуване на нов многофункционален колесен багер 

товарач. 

 

III. Месечните отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО, за количествата отпадъци 

депонирани през 2022 год., от Община Николаево да не постъпват по сметката на 

РИОСВ Стара Загора и да бъдат разходвани, чрез вътрешни компенсирани промени, 

без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на таксата 

за битови отпадъци, за дофинансиране закупуването на нов многофункционален 

колесен багер –товарач. 

 

IV. Придобитият актив – нов многофункционален колесен багер –товарач, да се 

използва единствено за нуждите на общинската система за управление на отпадъците. 

 

V. Възлага на Кмета на община Николаево да извърши необходимите 

последващи действия, в изпълнение на така взетите решения, в т.ч. да подаде 

съответното в тази връзка заявление до РИОСВ Стара Загора, по реда на Наредба № 7 

от 19 декември 2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.  

 

VI. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички нормативно 

определени действия, в изпълнение на горното решение, в т.ч. по договаряне 

придобиването на нов многофункционален колесен багер-товарач, при условия каквито 

намери за добре, съобразявайки горното и по реда на закона. 

 
 

 
 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

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

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


