
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ 

СТАЙКО ГЕНОВ – ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН,  упълномощен със 

заповед № РД-09-136 / 15.03.2019 г. на Кмета на Община Чирпан 

 

Относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Чирпан за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на депо за 

неопасни твърди  отпадъци на Община Чирпан“ 

 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ в землището на 

с. Ракитница като част от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара 

Загора е изграден по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2011 год.“ и е въведен в реална 

експлоатация на 03.01.2017 год. Управителният съвет на ПУДООС е приел приоритети за 

финансиране от ПУДООС. В сектор „Управление на отпадъците“ ще бъдат финансирани 

проекти за рекултивация на депа с прекратена експлоатация, обект на процедурата по 

нарушение № 2012/2082 за неизпълнение на задълженията от страна на 2 Република България 

на член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на 

отпадъци.  

Съгласно изискванията на ПУДООС проект „Закриване и рекултивация на депо за 

неопасни твърди  отпадъци на Община Чирпан“ е допустим за финансиране от ПУДООС, като 

ще бъдат осигурени средствата, необходими за изпълнение на техническата рекултивация на 

депото, а общината ще финансира тригодишната биологична рекултивация, използвайки 

средства от отчисленията по чл.60 от Закона за управление на отпадъците съгласно 

разпоредбите на 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. 

Предвид изложеното предлагам на Общински съвет  - Чирпан да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет - Чирпан дава съгласие Община Чирпан да кандидатства и 

сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на проект 

„Закриване и рекултивация на депо за неопасни твърди  отпадъци на Община Чирпан“. 

 

 

 

 

Вносител:  ……………………………. 

СТАЙКО ГЕНОВ 

Заместник - кмет на Община Чирпан, 

упълномощен със заповед № РД-09-136 /  

15.03.2019 г. на Кмета на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал: …………………….. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 


