ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕРНООЧЕНЕ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Р Е Ш Е Н И Е №22
от 14.04.2022 година
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, §59 и §60 от
Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на Данъчноосигурителния процесуален кодекс, Общински съвет – Черноочене
РЕШИ:
Месечните обезпечения и отчисления за 2021 г. и 2022 г. по чл. 60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.
64, ал. 1 от ЗУО да се разходват чрез вътрешни компенсирани промени за дейности, свързани
с управление на отпадъците на територията на община Черноочене, посочени в Наредба № 7
от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, а именно:
1. проектиране, включително прединвестиционни проучвания, финансови и
икономически анализи, морфологични анализи на отпадъците, и изграждане на нови
съоръжения за оползотворяване/рециклиране на битови и строителни отпадъци, в т.ч.
инсталации за сепариране, инсталации за компостиране, инсталации за анаеробно
разграждане, площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от
домакинствата, както и дейностите, свързани с авторски, строителен надзор и инвеститорски
контрол на същите;
2. закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците (извън задълженията на
организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци),транспортни
средства и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските
системи за управление на отпадъците;
3. осигуряване на други съоръжения и инсталации, необходими за изпълнение на
изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и за
извършването на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за
оползотворяване, в т.ч. рециклиране на битови отпадъци;
4. осигуряване на информация на обществеността за дейности по управление на
отпадъците на територията на региона/общината, свързани с предотвратяване образуването на
отпадъците;
5. подготовка за повторна употреба и постигане на целите по чл. 31, ал. 1 ЗУО съгласно
мерките, заложени в програмата за управление на отпадъците; разходите за осигуряване на
информация не трябва да надвишават 7 % от годишно натрупаните отчисления за съответната
година;
6. предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране;
7. програми за управление на отпадъците;
8. дейности по закриване или следексплоатационни грижи за депото.

В гласуването участваха 17 общински съветници, от които 17 гласа
“За”, ”Против” и “Въздържал се”-няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР/

