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Препис!
РЕШЕНИЕ
№ 451
Взето с Протокол № 26 на извънредно заседание на Общински съвет гр.
Хисаря, Пловдивска област състояло се на 02.11.2021 год.
Относно: точка „Първа“ - Докладна записка относно: Експлоатацията на
активите по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на
необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на
зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря“ изпълняван по
Договор № № Д-34-27/09.04.2019 г. (№ BG16M1OP002-2.005-0017-C01/09.04.2019
г.), финансиран по ОПОС 2014 – 2020 - докладва: инж. Пенка Ганева – Кмет на
община Хисаря.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, с поименно гласуване
Общински съвет Хисаря:
Р Е Ш И :
1. Общински съвет – Хисаря дава съгласие активите, изградени по проекта за
компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими
отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и
техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на
Община Хисаря, да бъдат управлявани и експлоатирани от Общинско
предприятие „ЧОСР”, изпълняващо услуга от общ икономически интерес /УОИИ/
по компостиране и опериране на компостираща инсталация – общинска
собственост на територията на община Хисаря.
МОТИВИ: Като взе предвид Насоки за кандидатстване по процедура
BG16M10P002-2.005, одобрени със Заповед № РД-ОП- 82/05.09.2017 г. на
Министъра на околната среда и водите; като взе предвид обстоятелството, че
Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт" към
община Хисаря е създадено след кандидатстване по процедура BG16M10P0022.005; като взе предвид, че Общинско предприятие „Чистота, озеленяване,
строителство и ремонт" към община Хисаря извършва сходна дейност - събиране
и транспортиране на ТБО, като зелените отпадъци са част от събираните досега от

предприятието битови отпадъци; като взе предвид, че по този начин ОП „ЧОСР”,
което отговаря за управлението на отпадъците, ще отговаря и за експлоатирането
и оперирането на компостиращата инсталация, което е целесъобразно и което ще
оптимизира разходите по оперирането на тази инсталация; като взе предвид, че
качественото, прозрачно и достъпно ползване на услугите от общ икономически
интерес /УОИИ/ по компостиране и опериране на компостираща инсталация общинска собственост на територията на община Хисаря са с висок обществен
интерес, общинският съвет намери решението за целесъобразно.
Общ брой общински съветници – 17
Присъствали – 15
Гласували – 15

- „за” – 15
- „против“ – няма
- „въздържали се“ – няма

ПРОТОКОЛИРАЛ, ПРЕДСЕДАСЕЛ НА ОбС: /п/ инж. Найден Павлов
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ“: /п/ Таня Аксимова
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ:
/Петко Петров/

