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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2022
г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно § 60 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
обнародвани в Държавен вестник бр. 105 от 2020 г.,,изм.бр.23 от 2021г., изм.,ДВ
бр.17 от 01.03.2022г, в сила от 01.01.2022 година, е дадена възможност месечните
обезпечения и отчисления за 2021г.и 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците да се разходват по решение наобщинския
съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от
общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови
отпадъци.Решенията на Общински съвет за разходване на средствата по чл.60 и
чл.64 от ЗУО чрез вътрешни компенсирани промени, взети през 2022 година
ангажират разходването на натрупания финансов ресурс само през 2022 година.
За периода от м.януари до м.юни 2022 година са натрупани обезпечения и
отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците в размер на 227 040 лева.
С настоящото предложение да Решение, предлагаме Общински съветгр.Чирпан да даде своето съгласие с част от натрупаните месечните обезпечения и
отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление
на отпадъците, чрез вътрешни компенсирани промени, да се разходват за
закупуването на почистващи и сметосъбиращи машини.Предвижда се закупуването
на самоходна специализирана машина на миене на паркове и тротоари и зимно
почистване, самосвал и специализиран автомобил за събиране на
отпадъци.Закупуването на техниката ще стане след провеждане на обществена
поръчка и е допустимо цените да са различни от определените в проекта за
решение.Установените специални правила от законодателя в ЗИД на ДОПК не
посочват конкретни дейности, за който следва да се разходват натрупаните
средства по реда на чл.60 и чл.64 от ЗУО,връзка с което те ще биват разходвани
съгласно взетото решение на общинския съвет.
С приемането на план сметката по чл.66 от ЗМДТ е предвидено закупуване
на съдове за събиране на битови отпадъци.През 2022 година са закупени съдове за
събиране на битови отпадъци на обща стойност 33 768 лева.Предлагаме Общински
съвет да приеме като източник на финансиране на разхода, също месечните
обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от ЗУО.

Предвид изложеното по-горе, предлагам на Общински съвет -Чирпан да
приеме следното

РЕШЕНИЕ
На основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на §
60 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, , Общински съвет – гр.Чирпан ,
1.Дава съгласие част от натрупаните месечните обезпечения и отчисления
за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците, чрез вътрешни компенсирани промени, да се разходват за
закупуването на почистващи и сметосъбиращи машини, както следва:
-самоходна специализирана машина на миене на паркове и тротоари и зимно
почистване - 36 000 лева;
-самосвал – 54 000лева;
-специализиран автомобил за събиране на отпадъци – 54 000 лева.
2. Дава съгласие 33 768 лева от натрупаните месечните обезпечения и
отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление
на отпадъците, чрез вътрешни компенсирани промени, да се определят като
източник на финансиране на разхода за закупуване на съдове за събиране на
битови отпадъци.
.

ВНОСИТЕЛ:
ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
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