
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАЛОЯНОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 
с.Калояново, пл.”Възраждане” № 6, тел.:03123/23-21, факс:03123/ 24-12 

 

   ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№ 167 
 

от редовно заседание на Общински съвет Калояново, 

Пловдивска област, прието с Протокол № 22/30.03.2017 г. 
 

ОТНОСНО: Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците, както и  

   закупуване на 2/два/ броя сметоизвозващи автомобили от натрупаните  

   средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за  

   реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и  

   отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, издадена от  

   министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г. 

 

ДОКЛАДВА: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на община Калояново 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА и чл. 25, ал. 2, т. 2 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, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, 

бр. 111 от 27.12.2013 г., 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   К АЛ О Я Н О В О 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за закупуване на два броя специализирани сметосъбиращи 

автомобили /един нов и един  втора употреба/, един багер и един самосвал, 

обезпечаващи функционирането на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на 

битовите отпадъци до регионално депо Карлово, на стойност 460 000.00 лв. 

/четиристотин и шестдесет хиляди лева/ с ДДС от натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 20 от Наредба №  7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и 

определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци. 

2. Дава съгласие за изготвяне на морфологичен анализ на битовите отпадъци, 

генерирани на територията на община Калояново, на стойност 6 800 лв. /шест хиляди 

и осемстотин лева/ без ДДС от натрупаните средства от отчисленията по чл. 20 от 

Наредба №  7/2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/ 

          /Младен Петров/ 

Общ брой общински съветници      - 17 

Брой присъствали на гласуването   - 15 

Гласували  поименно: 

 

№ 

 

Трите имена 

 

 

“за” 

 

“против” 

 

“въздържали се” 

 

1.  Младен Иванов Петров              „за“   

 



2. Петя Иванова Павлова „за“   

3. Христо Иванов Пищялов „за“   

4. Иван Борисов Бекиров    

5. Франц Павлов Селимов „за“   

6. Тодор Танев Димов „за“   

7. Йонко Иванов Вангов „за“   

8. Георги Илиев Тричков    

9. Петър Рангелов Карадамянов „за“   

10. Живко Иванов Здравков „за“   

11. Кръстю Иванов Кодошев „за“   

12. Иван Йосифов Яков „за“   

13. Сафет Шабан Ахмед „за“   

14. Пламен Данчев Николов „за“   

15 Йорданка Димитрова Порязова „за“   

16. Петранка Ив.Арабаджийска-Саид   “въздържала се” 

17. Павел Иванов Павлов „за“   

„За”       - 14 

"Против"     - няма 

“въздържал се”        - 1 
 

Вярно при ОбС Калояново 

Протоколчик: 

 /В.Шахънска/  

 

Юрист ОбС Калояново: 

   /Йовка Якова/ 

 

 
 

 


