Препис – извлечение!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 66
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
28.02.2020 г. с Протокол №6
ОТНОСНО: Разходване на средства от партидата на Община Николаево в
банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Стара Загора за отчисленията по
чл.20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
Мотиви:
На основание чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците Община
Николаево има задължението да изготви и приеме програма за управление на
отпадъците за периода 2021 – 2024 год. Изготвянето на подобен мащабен документ
изисква съответните компетентности, с които Общинска администрация Николаево не
разполага. Ето защо Община Николаево ще възложи изготвянето на програмата на
външна фирма, като разхода, който следва да заплати за изработването й е в размер на 7
500.00 лв. (седем хиляди и петстотин лева) с включен ДДС.
Предвид затруднения на общините за осигуряването на финансов ресурс за
изготвянето на програма за управление на отпадъците, Министърът на околната среда и
водите, със свое писмо до Директорите на РИОСВ, разрешава на общините да ползват
като източник на финансиране натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от
Наредба №7 / 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците. Община
Николаево също има възможност и възнамерява да се възползва от посочения ред за
финансиране.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 64, ал.1 и 4 от Закона за управление на
отпадъците и чл. 24, ал. 1, т. 7 от Наредба №7/19.12.2013 г. за реда и начина за
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъците, Общински съвет Николаево

Р Е Ш И:
1.Дава съгласие Община Николаево да използва част от натрупаните средства
от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 / 19.12.2013 г. за осигуряване финансиране
изпълнението на договор с предмет: „Изготвянето на общинска програма за управление
на отпадъците на Община Николаево 2021 – 2024 г” в размер на 7500.00 лв. (седем
хиляди и петстотин лв.) с включен ДДС.
2.Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи действия
за изпълнение на настоящото решение.
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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
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 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма,
„въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/
/ Юсеин Юсменов /
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