
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С Ъ Е Д И Н Е Н И Е 

 

 

                                                               РЕШЕНИЕ 

 

                                                                         №105 

 

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ №15 ОТ 22.12.2020 г. 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за определяне размера на цената за извършване на 

услугата по събиране, временно съхранение и предаване за последващо 

оползотворяване на опасни битови отпадъци от домакинствата, включително и чрез 

мобилен събирателен пункт 
 
 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Атанас Генов Балкански – Kмет на Община Съединение 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 

2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Съединение, предвид изложените в предложение с 

вх.№309 от 14.12.2020г. фактически основания, Общински съвет – Съединение 
 

РЕШИ: 

 

1. Определя размера на цената за предоставяне на услугата по събиране, 

временно съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни 

битови отпадъци от домакинствата за 4 (четирикратно) годишно обслужване с 

мобилен събирателен пункт, дължима от обслужваните общини през 2021г., 

както следва:  

1.1.Цена за осъществяване на услугата по събиране и временно съхранение на 

опасни битови отпадъци от домакинствата за 4 (четирикратно) годишно 

обслужване с мобилен събирателен пункт: 

За община Марица  - 9 214,15 Лева годишно за 2021г.; 

За община Калояново  - 3 155,61 Лева годишно за 2021г.; 

За община Хисаря  - 3 467,02 Лева годишно за 2021г.; 

За община Съединение  - 2 796,72 Лева годишно за 2021г.; 

За община Стамболийски – 6 451,17 Лева годишно за 2021г.; 

За община Раковски  - 8 181,30 Лева годишно за 2021г.; 

Цената е дължима на четири равни вноски, дължими съответно до 10 число на 

месеца следващ края на всяко календарно тримесечие. 

1.2.Цена за осъществяване на услугата по предаване на събраните опасни 

отпадъци за последващото им оползотворяване, изчислена на база вида и 

количеството отпадък, събрано с мобилния събирателен пункт при всяко 

еднократно обслужване на съответната община, отразени в съставения за това 

приемо-предавателен протокол, и на база единичната цена за последващо 

предаване на съответния вид отпадък, която Община Съединение заплаща към 

оператора на съответния отпадък съгласно сключен договор. 

Цената е дължима до края на месеца, в който е извършена дейността по събиране 

на опасни отпадъци от територията на съответна обслужвана община. 



 

2. Възлага на Кмета на Община Съединение изпълнението на настоящото 

решение. 

 
 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Съединение и с 

фактически основания: 

определяне размера на цената за извършване на услугата по събиране, временно 

съхранение и предаване за последващо оползотворяване на опасни битови отпадъци от 

домакинствата, включително и чрез мобилен събирателен пункт. 
 

 
 
   Председател на  

                                                                  Общински съвет: ------ПП------ 

                                                                                                                /Кристина Крислова/ 

                                                                       Водил протокола: -----П----- 

                                                                                                     /Гергана Кошева/ 
 
 
 

 

 

 

 
Общ брой общински съветници: 13 

Общ брой присъствали на заседанието: 13 

Общ брой гласували-общински съветници: 13 

„За“ – 13 

„Против“- 0 (няма) 

 „Въздържали се“ – 0 (няма) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


