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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№ 326 

 
ВЗЕТО С  ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ № 53  ОТ РЕДОВНО 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 14.10.2015 Г. 

 В ЗАЛА НА НЧ“ИВАН ВАЗОВ-1871“ -  СОПОТ 

 

По Докладна записка с вх.№ 308/10.09.2015 г от Веселин Личев – Кмет 

на Община Сопот.   
 

Относно: Участието на Община Сопот в Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците (РСУО) и във връзка с продажбата на получени отпадъци 

от метал, пластмаса, хартия и стъкло, при обработката на отпадъци депонирани в 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря“. 

 

Общински съвет – Сопот, на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на 

правомощията по чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/ и чл.5 ал.1 т.3 от Наредбата за управление на отпадъците на 

територията на Община Сопот, прие следното:   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Община Сопот, в качеството си на член на РСУО, приема предложението за 

прилагане на метода на сепарация преди депониране, с цел намаляване количеството 

на депонирани отпадъци и дава съгласие за извършване на продажба на получените 

отпадъци от метал, пластмаса, хартия и стъкло при обработка на отпадъци, преди 

депониране на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Карлово и 

Хисаря“. 

2.  Общински съвет Сопот, дава съгласие Кмета на Община Карлово и 

председател на РСУО да извърши необходимите действия по организиране и 

провеждане на процедура по ЗОП за продажба на рециклируеми отпадъци, получени 

след сепарация. Приходите от продажбата на годните за повторна употреба отпадъци 

да бъдат разпределени между членовете на РСУО, в зависимост от постъпилите 

количества отпадъци от съответната община.  

3. Общински съвет Сопот дава съгласие Кмета на Община Карлово и 

председател на РСУО, да извърши необходимите процедури за избор на изпълнител 

за извършване на морфологичен анализ на битовите отпадъци, постъпили в 

Регионално депо - гр.Карлово.   

 

МОТИВИ: Настоящето решение се прие:  

- на основание чл.21, ал.2 в изпълнение на правомощията по чл.21 ал.1 т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.5 ал.1 т.3 от 

Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Сопот; 



2/2 Решение № 326,  взето с поименно гласуване с протокол № 53 от редовно  заседание на Общински съвет Сопот, проведено на 

14.10.2015  г. 

 

- и като взе предвид договор № 01-ОП от 27.10.2011 г. и протокол №1/2015 г. от 

Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: 

Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово. 

 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Присъствали          -  14 

 Гласували                - 14 

„За”                          - 14 

„Против”                -  няма 

„Въздържал се”      - няма 

 

 

Зам.председател на ОбС:……………...  

                                              /Катя Адърска-Даскова/   

 

 

Зам.председател на ОбС:………………………. 

                                              /Марин Бодуров/ 

 

        

      

Председател на ОбС.:………………..  

                         /Мариана Кацарова/ 


