
 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ 

НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 

ОТ 

АТАНАС КИРОВ КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

ОТНОСНО: Използване на обезпечения по чл.60 от ЗУО за финансиране на 

едногодишен следексплоатационен мониторинг на закритото депо за неопасни отпадъци 

на Община Стралджа. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Необходимостта от вземане на решение от Общински съвет на община Стралджа 

по  настоящата докладна записка е обоснована от следните мотиви: 

Съгласно Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за 

изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, след закриване и рекултивация на депа за 

неопасни отпадъци, те подлежат на тридесетгодишен следексплоатационен мониторинг, 

чрез който да бъде извършван контрол върху евентуалното емисионно замърсяване на 

компонентите на околната среда на площадката на депото и прилежащите му засегнати 

зони.  

Целта на мониторинга е своевременно регистриране на промените в състоянието на 

компонентите на околната среда, оценка на предизвиканото от обекта въздействие и 

последващо предприемане на адекватни, ефективни и компетентни управленски решения, 

които както в условията на нормална експлоатация, така и при аварийни ситуации, да 

гарантират понижаване на отрицателното влияние на санираното депо. 

Съгласно част „План за мониторинг“ на технически проект „Закриване и 

рекултивация на депо за битови отпадъци с преустановена експлоатация на община 

Стралджа, ПИ 69660.401.1, землище на гр. Стралджа“, на пробовземане и измерване 

подлежат газовите емисии, отделяни при гниенето на отпадъците от газоотвеждащите 
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тръби от тялото на депото  /4 бр./ и подземните води от специално изградените за целта 

пунктове /един пункт над депото и два след депото, по посока на естествения поток на 

подземните води/.  

За изпълнение на тази услуга, Общината сключи договор № 357/17.06.2022 г. с 

„Пехливанов инженеринг“ ООД.  

Стойността на договора е 2 628,00 лв. без ДДС или 3153.60 лв. с ДДС. 

На основание чл. 60 от Закона за управление на отпадъците, от 2011 г., Община 

Стралджа ежемесечно превежда по сметка на РИОСВ - Стара Загора обезпечения, въз 

основа на депонираното количество отпадък, в размер, определен в чл. 3, ал. 3 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 възможността, която Наредбата дава за ползване на натрупаните по 

партидата на Община Стралджа суми от обезпеченията по чл. 60 от ЗУО, тя може да се 

възползва от възможността и да поиска необходимите средства за осигуряване 

финансиране изпълнението на договора за едногодишен следексплоатационен мониторинг 

на закритото депо за неопасни отпадъци на община Стралджа. 

 

В предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, предлагам 

на Вашето внимание следното 

 

                                                               Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Общински съвет Стралджа дава съгласие, част от натрупаните средства в размер на 

3153.60 лв. с ДДС от обезпеченията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и  чл. 

3 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, да се разходват от 

Община Стралджа, чрез нейния бюджет за извършване на следексплоатационен 

мониторинг през 2022 г. на закритото общинско депо за неопасни отпадъци на Община 

Стралджа 
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