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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 
ГР. ШУМЕН 
 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 
  От:  Любомир Христов, Кмет на Община Шумен 
    
 
ОТНОСНО:  План-сметка за необходимите разходи съгласно чл. 66 от Закона за 

местни данъци и такси 
 

 
 УВАЖАЕМИ Г-Н БЕДЖЕВ, 
 
 При изготвяне на План-сметката за 2018 г. са взети предвид следните 
обстоятелства: 
  1. До 31.12.2017 г. са събрани 6 977 229 лв. от физически и юридически лица. 

 
 2. Разходът по План-сметката за 2017 г. е както следва: 

 Границите на районите, видът на извършваните услуги и честотата на 
сметоизвозване са определени в заповед на Кмета на Община Шумен № РД 25-2198 от 
28.10.2016 г., съгласно разпоредбите на чл. 62 от ЗМДТ, изменена със Заповед № РД 25-
311/17.02.2017 г.  
 В края на годината бяха закупени планираните 56 паркови кошчета за отпадъци, 
които ще бъдат монтирани  през пролетта на 2018 г.  
 Община Шумен проведе процедура по реда на ЗОП за закупуване и доставка на 
контейнери за нуждите на гр. Шумен. Поради лошото качество на предоставената мостра, 
договорът с „Рила – СНМ“ ООД гр. Благоевград беше прекратен.  
 Проведени бяха обществени поръчки за закупуване на специализирана техника за 
нуждите на ОП „Чистота“ за извършване на дейностите в Регионалното депо за неопасни 
отпадъци и за сметосъбиране и сметоизвозване. За нуждите на депото бяха доставени 
фадрома, самосвал и водоноска. Бяха сключени договори за закупуване и доставка на три 
автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци. Общата сума на средствата, 
които са осигурени от отчисления е на стойност 1 386 480 лв. 
 Поради тази причина ОП „Чистота“ не беше в състояние да поеме сметосъбирането 
и сметоизвозването и Екомакс“ ООД гр. Шумен и „РТК“ ООД гр. Елин Пелин 
продължиха да изпълняват услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 
чистотата на гр. Шумен и кварталите. Изплатените през годината средства са в размер на 
2 505 692 лв. с ДДС. 
 За поддържане, експлоатация и запръстяване на Регионалното депо за битови 
отпадъци и мониторинг на депото са изразходвани 299 150 лв. с ДДС  
 
 



 За отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО, касаещи изпълнението на 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, в набирателната сметка към 
РИОСВ Шумен са преведени 494 520 лв.  
            За сепариране на смесения битов отпадък извършено от „Евро Импекс“ ООД гр. 
София са изразходвани 467 426.84 лв.  

За почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите 
територии за обществено ползване са изразходвани 570 589 лв., като акцент беше 
поставен върху почистването на големи нерегламентирани сметища в селата и 
почистването от отпадъци на речните корита. 

За оползотворяване на строителни отпадъци образувани от населението беше 
подновен договорът с „Голдън фийлд“ ООД гр. Шумен. През 2017 г. са изразходвани 2738 
лв. за оползотворяване на стоителни отпадъци. „Екомакс“ ООД продължи да обслужва 
поставените от нея контейнери за строителни отпадъци. ОП „Чистота“ събира и извозва 
едрогабаритните отпадъци, поради което отпадна необходимостта от провеждане на 
процедури по ЗОП и сключване на договори. 

Община Шумен кандидатства във втората обявена процедура за изграждане на 
компостираща инсталация и инсталация за сепариране. В момента очакваме оценка на 
проектното предложение.  
   

    3. Предлагам  План-сметката за 2017 година на Община Шумен да съдържа 
разходи по дейностите  съгласно чл. 66 от ЗМДТ, както следва: 

- за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 
и други; 

- за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им 
до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
През 2017 г. Регионалното сдружение за управление на отпадъците гр. Шумен 

постигна споразумение с „Евро Импекс“ ЕООД гр. София относно тълкуването и 
прилагането на заложена в договора формула с коригиращ коефициент на цената за 
извършваната услуга по сепариране, която следва да се прилага от 01.01.2018 г. С 
прилагането на формулата се цели да се стимулира изпълнителя да повишава 
количеството на отсортираните рециклируеми отпадъци. 

Цената за депониране на тон отпадък в Регионално депо за неопасни отпадъци гр. 
Шумен е приета от Общото събрание на Регионалното сдружение на база изготвен анализ 
от ОП „Чистота“. Приетата цена е 20,61 лв./тон без ДДС. През 2017 г. цената е била 20.25 
лв./тон без ДДС. Увеличението се налага поради новото изискване за начисляване на 
разходи за амортизационни отчисления на техниката. 

От месец април 2018 г. сметосъбирането и сметоизвозването от селата се извършва 
от „РТК“ ООД гр. Елин Пелин. Експериментално в 3 села са поставени съдове за битови 
отпадъци с обем 1.1 м3 тип „Бобър“, които се обслужват ежеседмично. 
 Предвидените в План-сметка разходи за 2018 г. са следните: 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – 482 340 лв.; 
2. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им – 3 256 504.32 лв.; 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 



включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците – 
2 947 666.61 лв.;  

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 
2 601 732.22 лв. 

 Разходите по всички направления са в общ размер 9 288 243.15 лв. с ДДС, 
включително 2 076 245 лв. от външно финансиране - от отчисленията по Наредба № 7 
от 19.12.2013 г. от набирателната сметка в РИОСВ – гр. Шумен и оперативна програма 
„Околна среда“ 2014–2020 г., и 6 500 000 лв. постъпления по чл. 66 от ЗМДТ и преходен 
остатък от 2017 г. в размер на 711 998.15 лв. 

Съгласно чл. 17 ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местни 
такси и цени на услуги на територията на община Шумен, такса битови отпадъци се 
дължи със 75 % намаление за имоти: публична общинска собственост, читалища и имоти, 
стопанисвани от държавните училища на територията на община Шумен и от Регионален 
инспекторат по образованието - Шумен. 

 Съгласно чл. 71а на ЗМДТ от такса битови отпадъци са освободени молитвени 
домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 
регистрираните вероизповедания в страната. 

Разпределението на средствата по план-сметката е представено в Приложение № 1 
към докладната записка. 

За 2018 г. остава без изменение промил „Битови отпадъци” за град Шумен и 
кварталите Дивдядово, Макак и Мътница в размер на 4.0 на хиляда върху данъчната 
оценка на юридическите лица, определени по чл. 21 от ЗМДТ и нежилищните имоти на 
физическите лица. 

           
Таблица № 1 

Вид на услугата Такса за юридически 
лица 

Сметосъбиране и сметоизвозване 1.6 
Чистота на териториите за обществено ползване 1.3 
Обезвреждане на БО в депо 1.1 
ОБЩО 4.00 

 
 Остава без изменение промил „Битови отпадъци” за град Шумен и кварталите 
Дивдядово, Макак и Мътница в размер на 1.50  на хиляда върху данъчната оценка на 
имотите на физическите лица и имотите на юридическите лица, ползвани или наети за 
жилищни нужди. 
 
          Таблица № 2 
Вид на услугата Такса за 

физически лица 
Сметосъбиране и сметоизвозване 0.6 
Чистота на териториите за обществено ползване 0.5 
Обезвреждане на БО в депо 0.4 
ОБЩО 1.5 
 
 За дейностите сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на отпадъци на 
Регионалното депо за неопасни отпадъци – Шумен, необходимата сума от 616 504.32 лв. 
за селата е разпределена както е посочено в Приложение № 2 към докладната записка. 
 Остава без изменение промил „Битови отпадъци“ за селата в община Шумен, както 
следва: 

Таблица 3 
Таблица за промилите в населените места в община Шумен 



 Физически лица Юридически лица 
Населено място сметоизвозване депо общо сметоизвозване депо общо 
Белокопитово 4.7 0.3 5.0 3.0 2.0 5.0 
Благово 8.6 0.4 9.0 3.0 2.0 5.0 
Васил Друмев 5.8 0.2 6.0 3.0 2.0 5.0 
Велино 5.8 0.2 6.0 3.0 2.0 5.0 
Ветрище 6.7 0.3 7.0 3.0 2.0 5.0 
Вехтово 8.8 0.2 9.0 3.0 2.0 5.0 
Дибич 2.9 0.1 3.0 3.0 2.0 5.0 
Илия Блъсков 2.9 0.1 3.0 3.0 2.0 5.0 
Лозево 3.8 0.2 4.0 3.0 2.0 5.0 
Мадара 5.4 0.1 5.5 3.0 2.0 5.0 
Мараш 5.4 0.1 5.5 3.0 2.0 5.0 
Панайот Волов 4.8 0.2 5.0 3.0 2.0 5.0 
Радко 
Димитриево 

3.8 0.2 4.0 3.0 2.0 5.0 

Салманово 6.4 0.1 6.5 3.0 2.0 5.0 
Царев брод 2.9 0.1 3.0 3.0 2.0 5.0 
Градище 3.9 0.1 4.0 3.0 2.0 5.0 
Друмево 7.4 0.1 7.5 3.0 2.0 5.0 
Ивански 3.9 0.1 4.0 3.0 2.0 5.0 
Кладенец 4.3 0.7 9.0 3.0 2.0 5.0 
Костена река 8.4 0.6 9.0 3.0 2.0 5.0 
Коньовец 8.6 0.4 9.0 3.0 2.0 5.0 
Новосел 5.8 0.2 6.0 3.0 2.0 5.0 
Овчарово 5.2 0.3 5.5 3.0 2.0 5.0 
Средня 5.7 0.3 6.0 3.0 2.0 5.0 
Струйно 5.8 0.2 6.0 3.0 2.0 5.0 
 

Във връзка с предложената План-сметка и на основание чл. 21, ал. 2 от 
ЗМСМА, предлагам Общински съвет да приеме следните 
 

 
Р Е Ш Е Н И Я : 

 
 

1. Одобрява План-сметката за 2018 г. за разходите необходими за осигуряване на 
съдове за съхраняване на битовите отпадъци; събиране, включително разделно на 
битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на 
битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 
управление на отпадъците; почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено 
ползване в Община Шумен в общ размер  9 288 243.15 лв. с ДДС, включително     
2 076 245 лв. от външно финансиране, 6 500 000 лв. постъпления по чл. 66 от 
ЗМДТ и 711 998.15 лв. преходен остатък от 2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Шумен да предвиди с бюджет 2018 г. 310 000 лв. от 
собствените бюджетни  приходи за разликата от 75% намаление на такса битови 
отпадъци, прилагана на основание чл. 17 ал. 2 от Наредба за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община 



Шумен и да освободи на 100 % от такса битови отпадъци всички молитвени 
домове, храмове и манастири, на основание чл. 71а от ЗМДТ. 

 
 
 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН  

 
 

 
Съгласували:     
инж. Боян Тодоров    Татяна Костова    Десислава Петрова       инж. В. Йорданова 
Зам. кмет „СЕ“   Зам. кмет „ БФ“    Директор д-я „ БФЧР“  Директор д-я „УТ“              
 
 
       Изготвили:          
инж. Анатолий Николов   инж.  Живка Атанасова            д-р Наталия Господинова 
Началник отдел „ИЕ“            Гл. експерт „ Екология“            Ст. експерт „Контрол по ЗУО“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


