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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

С. ЧУПРЕНЕ 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

 

от Анжело Цветанов Добричов – кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

 

 

ОТНОСНО: Предложение за финансиране закупуването на камион за сметосъбиране и 

сметоизвозване с товароподемност до 3,5 тона, необходим за извозване на отпадъците 

на територията на Община Чупрене. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ , 

 

Съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците,  за обезвреждане на 

отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за 

строителни отпадъци, Община Чупрене прави отчисления по банковата сметка за 

чужди средства в РИОСВ Монтана, в размер и по ред, определени с Наредба №7 от 

19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 

и отчисленията, изискване при депониране на отпадъци. Набраните средства от 

отчисленията могат да се използват по бюджетите на общините за само за дейности, по 

чл.24 ал.1 от същата Наредба. 

Община Чупрене изпитва нужда от специализирана техника - камион за 

извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на общината. 

Моля за Вашето РЕШЕНИЕ от направените отчисления по горния ред да бъде 

закупен камион за извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на територията на 

община Чупрене. 

 

„На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, и чл.24 ал.1 т.2 от Наредба №7 от 

19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 

и отчисленията, изискване при депониране на отпадъци, Общинският съвет Чупрене 

разрешава да се използват 20 000 лв. от отчисленията, извършвани от Община Чупрене, 

по банкова сметка за чужди средства в РИОСВ Монтана, за закупуване на камион за 

сметосъбиране и сметоизвозване с товароподемност до 3,5 тона, необходим за 

извозване  на отпадъците на територията на Община Чупрене.” 

  

 

С уважение, 

АНЖЕЛО ДОБРИЧОВ 

Кмет на Община Чупрене 

 


