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Относно: Съгласие за закупуване на контейнери за разделно събиране на отпадъци 

от опаковки със средства, натрупани като отчисления от Община Чирпан по чл. 64 

от Закона за управление на отпадъците 

 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

    С Наредба № 7/19.12.2013г. се 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 

целта на тези отчисления е да се намали количеството на депонираните отпадъци. 

  Съгласно чл.24 ал.1 т.2 от горецититираната наредба «Натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 20 се разходват от общините чрез техните бюджети за 

закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъци (извън задълженията 

на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци), 

транспортни средства и транспортно подемна техника, обезпечаващи 

функционирането на общинските системи за управление на отпадъците». 

  Община Чирпан има сключен договор с фирма „ЕКОКОЛЕКТ“ АД. На 45 точки 

(места) в гр. Чирпан са поставени съдове тип «Ракла» в жълт цвят, предназначени 

за отпадъци от хартия, пластмаса и метални опаковки и съдове тип «Иглу» в  зелен 

цвят - за отпадъци от стъклени опаковки. Проблемът е, че контейнерите не се 

опазват от обществото, порада факта, че са пластмасови и се палят през зимния 

сезон. Идеята е да бъдат закупени метални контейнери за разделно събиране на 

отпадъци, с което ще се намали унищожаването на контейнерите и последващато 

разпиляване на отпадъци около тях. 

  Редът и начинът  за отблокиране на средствата, натрупани от отчисления, са 

регламентирани в чл. 25 от Наредба № 7/19.12.2013г. В ал.1 е разписано следното: 

кметът на общината, собственник 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 е необходимо да се приложат следните документи: 



 

- решение на общото събрание на Регионалното сдружение за управление на 

отпадъци за регион Стара Загора, с което се дава съгласие на община Чирпан да 

разходва натрупани средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО за закупуване на 

контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

- решение на общинския съвет за закупуване на контейнери за разделно събиране с 

натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от ЗУО  

- договор за доставка на контейнерите. 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1,т.8 

от ЗМСМА и във връзка с чл.24, ал.1, т 2 и чл.25 от Наредба № 7/19.12.2013г, 

предлагам на Вашето внимание следния  

 

Проект за Решение: 

 

1. Общински съвет Чирпан дава съгласие за използване на 60 000 лв. от 

натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО за закупуване на метални 

контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки. 

2. Общински съвет Чирпан възлага на Кмета на общината да извърши всички 

правни и физически действия за изпълнение на взетото по т.1 решение. 
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