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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН 

 

 

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

 

ОТ 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

Относно: Разходване на част от натрупаните средства, представляващи отчисления за 

депониране на битови отпадъци съгласно чл. 60 от ЗУО, в размер на 88 240.32 лв. (осемдесет 

и осем хиляди двеста и четиредесет лева и 32 ст.) с включен ДДС.,  предназначени за 

биологична рекултивация по проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за 

неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан” Договор № BG16M1OP002-2.010-

0022-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, процедура за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 - Рекултивация на депа за закриване, 

предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14,  собствен принос на 

Община Чирпан.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Към настоящия момент Община Чирпан изпълнява проект „Закриване и рекултивация 

на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци на Община Чирпан” Договор № 

BG16M1OP002-2.010-0022-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”, 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 - 

Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по 

дело С-145/14. Целта на проекта е постигане на ефективна система за техническа и 

биологична рекултивация, чрез отчитане на съществуващите релефни, ландшафтни, 

климатични, почвообразуващи фактори, строежа, състава и свойствата на почвите, местните 

растителни условия и местни видове, както и човешки дейности. 

Срокът за изпълнение на техническата рекултивация тече от датата на подписване на 

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за 

строежа – 30.12.2020 г. (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 

2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)  и приключва със 

съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа 
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(Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството). 

Срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е 36 (тридесет и шест) месеца и 

започва да тече от датата на приключване изпълнението на техническата рекултивация, 

съгласно чл. 4 от Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, 

подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. 

Разходите за биологична рекултивация не се финансират по ОП „Околна среда”, а са 

собствен принос на Община Чирпан.  

В тази връзка Община Чирпан, за да осигури необходимите средства в размер на           

88 240.32 лв. (осемдесет и осем хиляди двеста и четиредесет лева и 32 ст.) с включен ДДС.,  

има намерение да използва част от натрупаните отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1, съгласно чл. 

14, ал. 1 от Наредба  №7 от 19.12.2013 г. Натрупаните средства през експлоатационния 

период на  общинско депо „Шахтова пещ” могат само и единствено да се използват за 

извършване на конкретни дейности по закриване или следексплоатационни грижи за депото. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Постановление на Министерски съвет 

№209 от 20.08.2009 г. и във връзка с чл. 14 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъците, предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Постановление на Министерски съвет №209 от 20.08.2009 г. и във 

връзка с чл. 14 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 

на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъците, 

Общински съвет – Чирпан:  

  

1. Дава съгласие за отправяне на искане от кмета на Община Чирпан към РИОСВ Стара 

Загора за освобождаване и превеждане в банковата бюджетна сметка на Община Чирпан 

отчисления по чл. 4, ал. 1, т. 1, съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба  №7 от 19.12.2013 г. в 

размер на 88 240.32 лв. (осемдесет и осем хиляди двеста и четиредесет лева и 32 ст.) с 

включен ДДС. 

2. Възлага на Кмета на Община Чирпан да извърши всички нормативно определени 

действия, в изпълнение на горното решение. 

Вносител: 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

          Съгласувал: 

ЛИЛЯНА АТАНАСОВА 

Гл. юрисконсулт на Община Чирпан 

          Изготвил: 

ИНЖ. ЯНКА МУЩАНОВА 

Ст. Експерт „ЕПП” в Община Чирпан 


