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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 Относно: Разходване на средства, натрупани по реда на чл. 64 от Закона за 

 управление на отпадъците. 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 

отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, се определят от Наредба № 7 от 

19.12.2013 г., издадена от министъра на околната среда и водите. 

 Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 7 от горецитираната наредба, натрупаните средства от 

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

програми за управление на отпадъците. 

 Действащата към момента Общинска програма за управление на отпадъците на 

територията на община Братя Даскалови (2018-2020), приета с Решение № 500 от 

29.11.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови е в края на периода си и е необходимо 

да бъде изготвена нова програма за периода 2021-2028. 

 В тази връзка Община Братя Даскалови възнамерява да ползва собствени 

финансови средства, натрупани от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците. За освобождаване на тези средства от банковата сметка за чужди средства на 

РИОСВ - Стара Загора и разходването им чрез общинския бюджет се изисква съгласието 

на Общински съвет Братя Даскалови. 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 24, ал. 1, т. 7 от 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, Общински съвет Братя Даскалови 
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РЕШИ: 

 

 Дава съгласие част от натрупаните от Община Братя Даскалови средства по реда 

на чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в банковата сметка за чужди средства на 

РИОСВ Стара Загора в размер на 15 400,00 лв. без ДДС или 18 480,00 лв. с ДДС да се 

разходват за изготвяне на Общинска програма за управление на отпадъците на 

територията на община Братя Даскалови  

 

 

  
 

 

 
ВНОСИТЕЛ 
 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 
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