
 

 

ДО 

ИНЖ.БЕЛГИН ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

СТАНОВИЩЕ 

от Любица Бочева – Ст.юрисконсулт  

при отдел „АО и ГРАО“ на Община Исперих 

 

Относно: Ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от ЗУО за 

закупуване на 200 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци и един брой нов 

специализиран камион за разделно смето събиране и сметоизвозване на отпадъци, 

обезпечаващи функционирането на общинската система за управление на отпадъците 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 

С настоящото Ви представям становище, което следва да се счита за съгласуваност 

от правоспособен юрист по смисъла на чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация /мандат 2019-2023г./, относно законосъобразността на 

основанията, въз основа, на които е изготвен проект на решение по докладна записка за 

ползване на собствени средства, натрупани като отчисления по чл. 64 от ЗУО за закупуване 

на 200 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци и един брой нов специализиран 

камион за разделно смето събиране и сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи 

функционирането на общинската система за управление на отпадъците, което становище 

следва да е налично, за да бъде допусната последната до разглеждане на съответна 

постоянна комисия, респ. на сесия на/при Общински съвет – Исперих. 

 Съгласно чл. 64, ал.1 от ЗУО, 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 по чл. 43, ал. 2 от същия закон. Целта 

на тези отчисления съгласно ал.2 на цитираната разпоредба е да се намали количеството на 

депонираните отпадъци и да се насърчи тяхното рециклиране и оползотворяване. 

Отчисленията са част от такса "битови отпадъци", те се събират от гражданите, но не 

остават в сметките на общините, а се превеждат в специални сметки за чужди средства на 

съответната РИОСВ, на чиято територия се намира депото с цел да се инвестират в 

съоръжения за третиране и/или оползотворяване на отпадъци. В случая цитираната сума в 

разглежданата докладна, представляваща натрупани средства от отчисленията по чл. 

20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. ще се разходи за закупуване на съдове за разделно 

събиране на отпадъците (извън задълженията на организациите по оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци) – 200 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци, 

транспортни средства и транспортно-подемна техника – един брой нов специализиран 

камион за разделно сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци, обезпечаващи 

функционирането на общинските системи за управление на отпадъците. Следователно се 

цели изграждане на съоръжения към съществуващо депо, което по своята същност 

представлява експлоатационна дейност. Този извод се налага след анализ на разпоредбата 

на чл. 64, ал.4 от ЗУО, съгласно която натрупаните средства по ал. 1 се разходват за 

дейности по изграждане на нови съоръжения за третиране на битови и строителни 

отпадъци, осигуряващи изпълнение от общините на изискванията на закона и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Средствата могат да бъдат 

разходвани за извършването на последващи разходи, свързани с изградените 

съоръжения и инсталации за оползотворяване на битови отпадъци. Законодателят е 

предвидил възможност средствата да бъдат разходвани и за извършване на последващи 

разходи, но тези разходи следва да са свързани с изградени съоръжения и инсталации за 

оползотворяване на битови отпадъци, какъвто е настоящият случай.  
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 Горното обяснява юридическия израз на разпоредбите, касаещи отчиленията по 

чл 64 от ЗУО и възможността за последващото им разходване в частност – за какво могат да 

се разходват, и дава отговор на въпроса - релевантни ли са целевите разходи по 

разглежданата докладна. Важно в случая, но оставащо без преглед и становище, поради 

несъвместимостта им с разглеждания юридически такъв, е да се съобрази - натрупаните 

средства да се разходват за финансиране на дейностите по чл. 24,  ал. 1 от Наредба №7 от 

19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изискани при депониране на отпадъци на МОСВ, като се прилага 

приоритетният ред (йерархия) за управление на отпадъците съгласно чл. 6, ал. 1 ЗУО /чл. 

24, ал. 4 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци на МОСВ 

/. Разглеждането на този въпрос не подлежи на юридически преглед, но пък следва да се 

подложи на експертен такъв (например мл. експерт „Екология“ при Община Исперих), с 

цел да се избегне нецелесъобразното, в смисъла на чл. 24, ал.4 от цитираната наредаба, 

разходване на натрупаните отчисления. 

 Горните съображения са в основата на предвидения законов ред за разходване на 

събраните финансови средства /отчисления/ и са част от цялата процедура за заявяването 

им пред директора на РИОСВ - Русе, описана в чл. 25 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда 

и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани 

при депониране на отпадъци на МОСВ. Отбелязвам, че от съдържанието на разглежданата 

докладна ства ясно, че Община Исперих е разменила книжа – писма, както с кметовете на 

всички общини в област Разград – членове на Общото събрание на Сдружението на 

общините от регион Разград, така и с Областния управител на Област Разград, и е 

изпратила копие до МОСВ, както и че разполага с 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 от  Наредба 

№7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 

и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци на МОСВ. Тези писма се различават 

от заявлението по чл. 25 от цитираната наредба.  

 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, като в ал. 2 от същата са посочени необходимите 

документи - приложения към заявлението. Един от тях е решение на общинския съвет за 

изграждане на едно или повече съоръжения за третиране на отпадъците и/или други 

дейности по чл. 24, ал. 1  в случаите, когато общините самостоятелно третират отпадъците 

(цитираната разпоредба е от Наредбата).  

 Водена от горното, като съобразих разпоредбата на чл. 65 от ЗУО, статута на 

Общински съвет - орган на местното самоуправление и от правомощията му по чл. 21 от 

ЗМСМА, в частност това по ал.1, т.8, считам, че компетентен да разгледа докладна е 

именно Общински съвет – Исперих, съответно именно той следва да даде съгласие или не в 

духа на проекта на решението по разглежданата докладна. 

 Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за 

разглеждане на заседания на Общински съвет, респ. чл. 64, ал.1, т.2 от Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2019-2023г./, последната е 

законосъобразна и съдържа всички необходими реквизити, съобразно горецитирания 

правилник. 

 

Настоящото становище следва да се счита за съгласуваност от правоспособен юрист 

по смисъла на чл. 65, ал.1, т.6 от Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

/мандат 2019-2023г./. 

 

Изготвил: 

Любица Бочева 

Ст.Юрисконсулт при Община Исперих 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB24_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2012_103883#%D1%87%D0%BB6_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2012_103883');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2012_103883#%D1%87%D0%BB26');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9A_2012_103883');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB24_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB24_%D0%B0%D0%BB1');

