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Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                                                № 319 

 

взето с Протокол № 25 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 24.11.2017 година 

  

 

 

            По т. 5 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

закупуване на транспортно средство, транспортно-подемна техника, грейдер и 

съдове за разделно събиране на ТБО(кофи и/или контейнери), обезпечаващи 

функционирането на общинската система за управление на отпадъците чрез 

ползване на финансови средства от отчисленията по чл. 20 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” 

предвид следните мотиви: съгласно Чл. 24 ал.1 т. 2 от Наредба № 7 за реда и 

начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, 

изисквани при депониране на отпадъци, натрупаните средства от отчисления по 

чл. 20 от същата наредба могат да се изразходват от общините за дейности по 

закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците, транспортни средства 

и транспортно-подемна техника, обезпечаващи функционирането на общинските 

системи за управление на отпадъците. Предвид нуждите на Община Садово е 

необходимо Общинския съвет да даде съгласие за закупуване на камион за 

извозване на ТБО до депото в община Асеновград, челен товарач за 

транспортиране и товарене на отпадък, грейдер и съдове за разделно събиране на 

ТБО(кофи и/или контейнери) от натрупаните финансови средства от отчисленията         
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 25 ал.2 т. 2 от Наредба № 7/2013г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци 

Общински съвет-Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 
1. Общински съвет-Садово дава съгласие за закупуване: 

- на 1 брой камион за транспортиране на ТБО-втора употреба, на  

стойност до 140 000 лева с вкл. ДДС, 

- на 1 бр. челен товарач за транспортиране и товарене на ТБО – нов, на  



стойност до 140 000 лева с вкл. ДДС, 

- на 1 бр. грейдер за пребутване на ТБО – втора употреба, на стойност  

до 150 000 лева с вкл. ДДС и 

- на нови съдове за разделно събиране на ТБО (кофи и/или контейнери)  

на обща стойност до 90 000 лева с вкл. ДДС, със средства от натрупаните 

отчисления по чл. 20 от Наредба № 7/2013г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране 

на отпадъци. 

 

2. Възлага на кмета на Община Садово да извърши необходимите действия  

за свикване на общото събрание на регионалното сдружение по ЗУО и вземане на 

решение за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от 

Наредба № 7. 

 

 

            По т. 5 се извърши поименно гласуване. 
 

 

БРОЙ СЪВЕТНИЦИ               -   17 
БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ    -   15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ „ЗА”     -    15 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -   НЯМА 
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –   НЯМА              
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