
На заинтересованите лица се предоставя 14 дневен срок считано от 08.01.2014г.за 

предложения и становища по настоящата  Докладна записка на кмета на Община 

Айтос до Общински съвет Айтос относно „ Дължимите отчисления от  физически 

и юридически лица за депониране на допълнителни количества твърди неопасни 

на депо Айтос  различни от тези, за които се заплаща такса „Битов отпадък” 

Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Айтос – Центъра за услуги и 

информация на гражданите – гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” №3 

 
                       
Съгласно чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците и 

Наредба №7 от 19 декември 2013г. на МОСВ /ДВ бр.111/27.12.2013г./ се правят 
обезпечения и отчисления, изискващи се при депонирането на отпадъци.  

Във връзка с  възможната необходимост от депониране на 
допълнителни количества отпадъци от физически и юридически лица извън 
тези  количества, за които е изчислена  таксата за битови отпадъци, а именно: 
производствени неопасни отпадъци, отпадъци от строителството и други. 

Предлагам Общински съвет Айтос, да приеме следното 
 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,  Общински съвет реши : 
Всяко физическо и юридическо лице, на което му предстои да 

депонира на депо Айтос допълнителни количества неопасни отпадъци, извън 
тези за които се заплаща такса „битов отпадък” извършва следните действия : 

1. Подава в центъра за услуги на гражданите на Общинска 
администрация – Айтос заявление до кмета на общината, в което заявява вида 
и количеството отпадък в тонове, за което иска разрешение самостоятелно да 
депонира на депото. 

2. След получаване на писмено разрешение от Кмета на общината, 
заплаща в Касата на ЦУИГ дължимите обезпечения и отчисления, изисквани 
при депониране на отпадъци съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО и Наредба №7 от 
19 декември 2013г. на МОСВ които за 2014 година са  общо са в размер на 
32,18 лв./тон отпадък (обезпечения - 10,18 лв/тон отпадък и отчисления -  22 
лв./тон отпадък). 

 
Приложение: Наредба №7  от 19.12.2013г. на  МОСВ  /ДВ бр.111/27.12.2013г./ 

 
  
КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  
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