
  

 

                                                        РЕШЕНИЕ № 19 

По протокол № 1 от 31.01.2019г. 

Относно: Ползване на натрупани средства, представляващи отчисления, внасяни по реда 

на чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 64, ал. 4 от ЗУО и  чл. 24, ал. 

1, т. 2 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. на Министъра на околната среда и водите за реда и 

начина за изчисляване на размера на обезпечението и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

           1. Дава съгласие за ползване на натрупаните средства, представляващи отчисления  

по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за депониране на битови отпадъци от община 

Никола Козлево в депата в кв. Дивдядово, гр. Шумен и с. Стожер, обл. Добрич в размер 

на 104 695 лв. за закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и 

сметоизвозване – фабрично нов, както и фабрично нови контейнери и кофи за събиране 

на отпадъци. 

 2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите 

правни и фактически действия по изготвяне и подаване на: 

2.1. Искания до Общото събрание на „Регионално  сдружение за управление на 

отпадъците на общините от област Шумен“ и Общото събрание на Сдружение 

„Регионално  управление  на  отпадъците – Добрич“ за даване на съгласие за използване 

на натрупаните средства за  закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и 

сметоизвозване – фабрично нов, както и контейнери и кофи за събиране на отпадъци. 

2.2. Заявления по чл. 25, ал. 1 от Наредба  № 7 от 19.12.2013г., до Директорите на 

РИОСВ Шумен и РИОСВ Варна за освобождаване на сумите съответно от РИОСВ 

Шумен – 40 500 лв. и от РИОСВ Варна – 59 840 лв. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите 

правни и фактически действия по използване на получените средства от отчисленията по 

чл. 64 от ЗУО за закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и 

сметоизвозване – фабрично нов, както и фабрично нови контейнери и кофи за събиране 

на отпадъци. 

От общо 11 гласували поименно:   

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
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    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено на 

31.01.2019г. Протокол № 1, т.19 от дневния ред, и е подпечатано с официалния печат 

на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                       /Стефан Стефанов/ 


