
 
  ДО 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   ГР.ЧИРПАН 

  

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

 

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ  КРАЧОЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

         Относно: Разходване на част от месечните обезпечения и отчисления за 2023 

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, 

 

 

 

В Държавен вестник бр.100 от 16 декември 2022 година са обнародвани 

промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чрез които се дава 

възможност за по-голяма оперативност при ползването на отчисленията и 

обезпеченията по чл.60 и чл.64 от ЗУО и за 2023 година.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, изм.,ДВ бр.100 от 2022г, в сила от 01.01.2023 година   е дадена възможност 

месечните обезпечения и отчисления за 2021г.,2022 г. и 2023 година 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 на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се 

изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за 

битови отпадъци.  

С настоящото предложение за Решение, предлагаме Общински съвет-

гр.Чирпан да даде своето съгласие  144 000 лева от  месечните обезпечения и 

отчисления за 2023 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 съдове за съхраняване на битови отпадъци/контейнери, кофи и 

други/.Закупуването на съдовете за съхраняване на битови отпадъци  ще стане след 

провеждане на обществена поръчка.  

Съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, общините 

следва да разработват Програма за управление на отпадъците, Програма за 

опазване на околната среда и Програма за опазване, устойчиво ползване и  

възстановяване на почвите.Очакваните разходи по изготвянето на програмите са до 

36 000 лева Предлагаме като  източник  на финансиране на разходите за 

изготвянето на програмите да се използват  също месечните обезпечения и 

отчисления за 2023г. 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 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 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  144 000 лева от  месечните обезпечения и отчисления за 

2023 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 съдове за съхраняване на битови отпадъци/контейнери, кофи и 

други/; 

2. Дава съгласие  36 000 лева от  месечните обезпечения и отчисления за 

2023 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 изготвянето 

на  Програма за управление на отпадъците, Програма за опазване на околната среда 

и Програма за опазване, устойчиво ползване и  възстановяване на почвите. 
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ВНОСИТЕЛ: 

 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

 

 

 

 

Съгласувано с юрист: 

 

 

 

 

 


