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Изх. №Р-5461/03.12.2021г. 

             ДО 

             ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

                                                                                   гр. Рудозем 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от  

От Румен Венциславов Пехливанов - Кмет на Община Рудозем 

 

ОТНОСНО: Използване на част от финансовите средства за месечни обезпечения 

и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управлене на отпадъците за 2021г. 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Съгласно § 60 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно – 

осигурителния процесуален кодекс / ДВ бр. 105 от 11.12.2020г. /, месечните обезпечения          

и отчисления за 2021г. по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците може да се 

разходват по решение на общинския съвет, чрез вътрешни компенсирани промени, без да се 

изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размера на таксата за битови 

отпадъци. 

В тази връзка и поради необходимостта от закупуване на допълнителни материали, 

свързани с дейносттите „ озеленяване  и поддържане на зелените площи “, е необходимо  да се 

разпредели сумата от 47 500 лв., средства предвидени за отчисленията по чл. 60 и чл. 64          

от ЗУО ( отнасящи се за 2021г. ), чрез вътрешни компенсирани промени, като същите ще се 

разходват за изпълнението на различни видове дейности по озеленяване и придобиването на 

следните материални средства: 

- Извършване на различни видове технически дейности по озеленяване и закупуване на 

сезонни цветя в размер на- 26 000 лв 

- 1 бр. моторна косачка в размер на- 2 000 лв 

- 2 бр. листосъбирачи – 1 000 лв 

- 1 бр. моторен снегорин – 4 500 лв 

- Ремонт на поливна система – 6 000 лв 

- Надграждане на система за видеонаблюдение на депо за ТБО – 6 000 лв 

- 1 бр. автомобилно ремарке – 2 000 лв 
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           Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет- Рудозем на основание чл. 21, 

ал.1, т.6 от ЗМСМА и § 60 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Данъчно – 

осигурителния процесуален кодекс / ДВ бр. 105 от 11.12.2020г. / да приеме следното:  

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 

1. Общински съвет- Рудозем приема да се използват част от финансовите средства, 

предвидени за плащане на отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от ЗУО за 2021г., чрез вътрешни 

компенсирани промени, като същите се разходват за изпълнение на различни дейности по 

озеленяване и закупуване на следните материали: 

 

- Извършване на различни видове технически дейности по озеленяване и закупуване на 

сезонни цветя в размер на- 26 000 лв 

- 1 бр. моторна косачка в размер на- 2 000 лв 

- 2 бр. листосъбирачи – 1 000 лв 

- 1 бр. моторен снегорин – 4 500 лв 

- Ремонт на поливна система – 6 000 лв 

- Надграждане на система за видеонаблюдение на депо за ТБО – 6 000 лв 

- 1 бр. автомобилно ремарке – 2 000 лв 

 

 

 

 

3.12.2021 г.

X

Signed by: Rumen Ventsislavov Pehlivanov  
 

 
     


