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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ИСПЕРИХ 

 

 

Д О К Л А Д Н А     З А П И С К А 

 
ОТ БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 
 

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

от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за закупуване на 200 

(двеста) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци и един 

брой нов специализиран камион за разделно сметосъбиране и 

сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането на 

общинската система за управление на отпадъците. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013 г.,  издадена от Министъра на околната среда и водите, обн. 

ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 7 от 20.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 26 от 

22.03.2020 г. , определя реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. В съответствие с 

чл.64, ал.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), целта на тези отчисления е да се 

намали количеството на депонирания отпадък. 

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”.  

Към 30.04.2020 г. внесените от община Исперих отчисления по чл.64 от ЗУО са в 

размер на 1 915 569,47 лв., от които 900 454,14лв. за обезпечаване делът на община Исперих 

за финансиране на проект ”Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 
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инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от Регионално 

сдружение за управление на отпадъците /РСУО/   Разград. 

В тази връзка община Исперих възнамерява да ползва 312 000.00 лв. ( триста и 

дванадесет хиляди лева)  от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на 200 

(двеста) броя контейнери за разделно събиране на отпадъци и един брой нов специализиран 

камион за разделно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците. За целта община 

Исперих подготви и изпрати две писма с изх. № К-481/24.03.2020 г. и изх. № 654/09.04.2020 

г. до  кметовете на всички общини от област Разград в качеството им на членове на общото 

събрание на Сдружението на общините от регион Разград, до областния управител на 

област Разград и копие до Министерство на околната среда и водите с искане за вземане на 

Решение за ползване на 312 000.00 лв. ( триста и дванадесет хиляди лева)  от внесените 

отчисления по чл.64 от ЗУО. 

На свое заседание, проведено на 16.04.2020 г.,  Общото събрание на „Регионално 

сдружение за управление на отпадъците за регион Разград” разгледа входираните от Кмета 

на община Исперих писма и взе Решение № 8 по протокол 3, с което дава съгласие 

Община Исперих да разходва средства в размер на 312 000.00 лв. ( триста и дванадесет 

хиляди лева) от партидата на община Исперих към внесените отчисления по реда на чл.64 

от ЗУО по банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Русе. (Приложение № 1) 

 

Съгласно чл.25, ал.1 и ал.2 от същата Наредба: „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 от 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.” 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал. 1, т. 8 и т.23, и чл.21. ал.2  от ЗМСМА; чл. 25, ал.2, т.2 и 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 размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци на МОСВ (обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г., изм. и доп. ДВ бр.7 от 20.01.2017 г. 

изм. и доп. ДВ бр. 26 от 22.03.2020 г.), Общински съвет Исперих  

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Исперих да разходва 312 000.00 лв. ( триста и дванадесет 

хиляди лева) от внесените по  партидата на община Исперих отчисления по реда на 

чл.64 от ЗУО по банковата сметка за чужди средства към РИОСВ – Русе, с които да 

финансира доставката на  200 (двеста) броя контейнери за разделно събиране на 

отпадъци и един брой нов специализиран камион за разделно сметосъбиране и 

сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи функционирането на общинската система 

за управление на отпадъците. 

2. Възлага на Кмета на община Исперих да подготви и подпише необходимите 

документи от страна на община Исперих в изпълнение на решението по т.1.  
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     3.  На основание чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен срок 

от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

 

Вносител: 

ИНЖ. БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

Кмет на Община Исперих 

 

 


