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РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СРЕДСТВА   

По чл.20 от НАРЕДБА № 7 от 19.12.2013г. (от натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО) 

 

 
№ Решение № Дата Община/  

 
Регионално 

сдружение 

Освободени 

средства 
/лв./ 

Основание за 

разходване 

Видове проекти/ дейности Забележка 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

1. 08-ОДО-01 17.07.2015 Община Никопол 212 098,46 чл.24, ал.1, т.4 
от Наредба № 7 

осигуряване на собствен принос при 
финансиране на Проект с № DIR-
5112122-3-68 „Изграждане на 
регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

 

2. 08-ОДО-02 17.07.2015 Община Левски 454 185,75 чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 
осигуряване на собствен принос при 

финансиране на Проект с № DIR-
5112122-3-68 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

 

3. 08-ОДО-03 17.07.2015 Община Белене 161 794,00 чл.24, ал.1, т.4 
от Наредба № 7 

осигуряване на собствен принос при 
финансиране на Проект с № DIR-
5112122-3-68 „Изграждане на 
регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

Размерът на 
собствения 

принос е 
235073.77 

4. 08-ОДО-04 20.08.2015 Община Белене 13 832,00 чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 
осигуряване на собствен принос при 

финансиране на Проект с № DIR-
5112122-3-68 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

 

5. 08-ОДО-05 02.09.2015 Община Плевен 1 314 745,82 чл.24, ал.1, т.4 
от Наредба № 7 

осигуряване собствен принос при 
финансиране на Проект с № DIR-
5112122-6-72 „Изграждане на 
регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Плевен“ 

 

6. 08-ОДО-06 28.10.2015 Община Тетевен 289 721,62 чл.24, ал.1, т.4 осигуряване собствен принос при  
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от Наредба № 7 финансиране на Проект с № DIR-
5112122-2-67 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Луковит“ 

7. 08-ОДО-07 17.11.2015 Община Долна 

Митрополия 
201 076,55 чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 
осигуряване собствен принос при 

финансиране на Проект с № DIR-
5112122-6-72 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Плевен“ 

 

8. 08-ОДО-08 24.11.2015  Община

 Пордим 
64 442,76 чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 
осигуряване собствен принос при 

финансиране на Проект с № DIR-
5112122-6-72 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Плевен“ 

 

9. 08-ОДО-09 24.11.2015  Община

 Долни Дъбник 
116 979,68 чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 
осигуряване собствен принос при 
финансиране на Проект с № DIR-
5112122-6-72 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Плевен“ 

 

10. 08-ОДО-10 24.11.2015 Община Искър  68 978,32 чл.24, ал.1, т.4 
от Наредба № 7 

осигуряване собствен принос при 
финансиране на Проект с № DIR-
5112122-6-72 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Плевен“ 

 

11. 08-ОДО-11 24.11.2015  Община
 Гулянци 

94 120,00 чл.24, ал.1, т.4 
от Наредба № 7 

осигуряване собствен принос при 
финансиране на Проект с № DIR-
5112122-6-72 „Изграждане на 
регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Плевен“ 

Размерът на 
собствения 

принос е 
123594.04 

12. 08-ОДО-12 08.12.2015 Община Луковит 250 980,00 чл.24, ал.1, т.4 
от Наредба № 7 

осигуряване собствен принос при 
финансиране на Проект с № DIR-
5112122-2-67 „Изграждане на 
регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Луковит“ 

 

13. 08-ОДО-13 09.12.2015 Община Червен 

бряг 

404 158,00 чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 

осигуряване собствен принос при 

финансиране на Проект с № DIR-
5112122-2-67 „Изграждане на 
регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Луковит“ 

 

14. 08-ОДО-14 09.12.2015 Община 

Ябланица 

78 680,00 чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 

осигуряване собствен принос при 

финансиране на Проект с № DIR-
5112122-2-67 „Изграждане на 
регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Луковит“ 
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15. 08-ОДО-15 17.12.2015 Община Долни 
Дъбник 

6 996,00 чл.24, ал.1, т.1 
от Наредба № 7 

Изготвяне морфологичен анализ на 
състава и количеството на битовите 

отпадъци, образувани на територията на 
община Долни Дъбник 

 

16 08-ОДО-16 10.03.2016  Община

 Гулянци 

11 716,00   чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 
осигуряване собствен принос при 

финансиране на Проект с № DIR-
5112122-6-72 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Плевен“ 

Размерът на 

собствения 
принос е 

123594.04 

17 08-ОДО-17 06.06.2016 Община Белене 37 144,00 чл.24, ал.1, т.4 

от Наредба № 7 
осигуряване на собствен принос при 

финансиране на Проект с № DIR-
5112122-3-68 „Изграждане на 

регионалната система за управление 
на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

Размера на 

собствения 
принос е 

235073.77 

18 08-ОДО-18 04.07.2016 Община Левски 249 990,00 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства  и 

транспортно-подемна техника, 

обезпечаващи функционирането на 
общинската система за управление на 

отпадъците  

 

19 08-ОДО-19 14.11.2016 Община Никопол 195 405,00 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства  и 

транспортно-подемна техника, 

обезпечаващи функционирането на 
общинската система за управление на 

отпадъците 

 

20 08-ОДО-20 21.11.2016 Община Плевен 78 600 чл.24, ал.1, т.1 

от Наредба № 7 

Изготвяне морфологичен анализ на 

състава и количеството на битовите 
отпадъци, образувани на територията на 

община Плевен 

 

21 08-ОДО-21 22.12.2016 Община Тетевен 13 800 чл.24, ал.1, т.1 
от Наредба № 7 

Изготвяне морфологичен анализ на 
състава и количеството на битовите 

отпадъци, образувани на територията на 
община Тетевен и изготвяне на ПУО на 

община Тетевен 

 

22 08-ОДО-22 17.02.2017 Община Плевен 218 270,60 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 

на отпадъци, обезпечаващи функциони-

рането на Сепариращата инсталация и 
ЦПО към РСУО в регион Плевен  

1 

23 08-ОДО-23 17.02.2017 Община Плевен 52 753,55 чл.24, ал.1, т.2 
от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства, 
обезпечаващи функционирането на 

Регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Плевен 

2 

24 08-ОДО-24 20.02.2017 Община Плевен 269 129,05 чл.24, ал.1, т.2 Закупуване съдове за разделно събиране 

на зелени отпадъци, обезпечаващи 

3 



 4

от Наредба № 7 функционирането на общинската система 
управление на отпадъците Плевен част от 

РСУО Плевен 

25 08-ОДО-25 24.02.2017 Община Гулянци 20 518 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 

на отпадъци, обезпечаващи функциони-

рането на Сепариращата инсталация и 
ЦПО към РСУО в регион Плевен  

1 

26 08-ОДО-26 24.02.2017 Община Гулянци 2 884 чл.24, ал.1, т.2 
от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства, 
обезпечаващи функционирането на 

Регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Плевен 

2 

27 08-ОДО-27 27.02.2017 Община Долни 

Дъбник 

19 420,65 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 

на отпадъци, обезпечаващи функциони-
рането на Сепариращата инсталация и 

ЦПО към РСУО в регион Плевен  

1 

28 08-ОДО-28 27.02.2017 Община Долни 

Дъбник 

4 693,75 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства, 

обезпечаващи функционирането на 

Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Плевен 

 2  

29 08-ОДО-29 27.02.2017 Община Долни 
Дъбник 

23 945,79 чл.24, ал.1, т.2 
от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 
на зелени отпадъци, обезпечаващи 

функционирането на общинската система 
управление на отпадъците Плевен част от 

РСУО Плевен 

3 

30 08-ОДО-30 28.02.2017 Община Долна 
Митрополия 

33 382,19 чл.24, ал.1, т.2 
от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 
на отпадъци, обезпечаващи функциони-

рането на Сепариращата инсталация и 
ЦПО към РСУО в регион Плевен  

1 

31 08-ОДО-31 28.02.2017 Община Долна 

Митрополия 

8 068,10 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства, 
обезпечаващи функционирането на 

Регионалната система за управление на 

отпадъците в регион Плевен 

2 

32 08-ОДО-32 28.02.2017 Община Долна 

Митрополия 

41 160,46 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 

на зелени отпадъци, обезпечаващи 
функционирането на общинската система 

управление на отпадъците Плевен част от 

РСУО Плевен 

3 

33 08-ОДО-33 01.03.2017 Община Плевен 33 393,60 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортно-подемна 

техника, обезпечаваща функционирането 
на Регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Плевен 

4 

34 08-ОДО-34 01.03.2017 Община Долни 

Дъбник 

2 971,20 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортно-подемна 

техника, обезпечаваща функционирането 

на Регионалната система за управление 

4 
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на отпадъците в регион Плевен 

35 08-ОДО-35 02.03.2017 Община Искър 2 884 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 

на отпадъци, обезпечаващи функциони-
рането на Сепариращата инсталация и 

ЦПО към РСУО в регион Плевен  

1 

36 08-ОДО-36 02.03.2017 Община Искър 2 767,72 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства, 

обезпечаващи функционирането на 

Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Плевен 

2 

37 08-ОДО-37 02.03.2017 Община Искър 14 119,89 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 
на зелени отпадъци, обезпечаващи 

функционирането на общинската система 

управление на отпадъците Плевен част от 
РСУО Плевен 

3 

38 08-ОДО-38 02.03.2017 Община Искър 1 752 чл.24, ал.1, т.2 
от Наредба № 7 

Закупуване транспортно-подемна 
техника, обезпечаваща функционирането 

на Регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Плевен 

4 

39 08-ОДО-39 06.03.2017 Община Долна 

Митрополия 

5 107,20 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортно-подемна 

техника, обезпечаваща функционирането 
на Регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Плевен 

4 

40 08-ОДО-40 08.05.2017 Община Пордим 10 698,20 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 

на отпадъци, обезпечаващи функциони-

рането на Сепариращата инсталация и 
ЦПО към РСУО в регион Плевен  

1 

41 08-ОДО-41 08.05.2017 Община Пордим 2 585,73 чл.24, ал.1, т.2 
от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства, 
обезпечаващи функционирането на 

Регионалната система за управление на 
отпадъците в регион Плевен 

2 

42 08-ОДО-42 08.05.2017 Община Пордим 13 191,46 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване съдове за разделно събиране 

на зелени отпадъци, обезпечаващи 
функционирането на общинската система 

управление на отпадъците Плевен част от 
РСУО Плевен 

3 

43 08-ОДО-43 08.05.2017 Община Пордим 1 636,80 чл.24, ал.1, т.2 

от Наредба № 7 

Закупуване транспортно-подемна 
техника, обезпечаваща функционирането 

на Регионалната система за управление 

на отпадъците в регион Плевен 

4 

44 08-ОДО-44 01.09.2017 Община Искър 6 960,00 чл.24, ал.1, т.1 

от Наредба № 7 

Изготвяне морфологичен анализ на 

състава и количеството на битовите 
отпадъци, образувани на територията на 

община Искър 
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45 08-ОДО-45 01.09.2017 Община Искър 93 600,00 чл.24, ал.1, т.2 
от Наредба № 7 

Закупуване транспортни средства  и 
транспортно-подемна техника, 

обезпечаващи функционирането на 
общинската система за управление на 

отпадъците  

 

        

     


